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English summary
In 1995 the first history book of The Delta Kappa Gamma Society Sweden State was
ta fact, telling the history from the very beginning in 1972 until 1994.
The documentation of the our history has been of great value for us all, but especially
so for new members and new boards. We address our deep thanks to those persons
who performed this great job and made the documentation come true namely: Christina Lindqvist, Epsilon and Ingeborg Hjorth-Åkerman and Sylvia Edgren, both Alpha.
Ten years later after the publication of the first history book, it was time for a follow
up. The fact that our International HQ started number 3 of Our Heritage and at the
same time wanted a detailed description of how it all started in Sweden gave us the
sparkle. Birgitta Johansson and Marianne Skardéus visited the archives of Women´s
History Collections at the Gothenburg University Library.
Everyone in our Swedish Society being aware of how it all started is a concern of
ours, and that is why we add a description concerning the years 1970 - 1974 to this
publication. It is the same material that was sent overseas. (See Sweden State - How
it all started)
The work on the second documentation of our history started in September 2007 and
was decided to embrace the period 1st of July 1994 - 30th of June 2008. The motto
was as earlier : For the future and whilst we still remember.
Part 2 of our history will be presented at the National Convention in Västerås 2009,
a year when we also celebrate the 35th anniversary of Sweden State.
Now as the work is finished, it is very clear that there have been changes in our chapters and in our state. We are happy to report that our Swedish family  during the years
1994 - 2008 has increased with new chapters - Chi and Omega, but also the fact that
recently four chapters unfortunately were dissolved which means that we have lost
members. The fine work of our chapters recruiting new members especially during
the Membership Explosion Campaign of 2006 - 2008 has not compensated the losses
of the chapters Lambda, Xi, Ny and Theta.
The number of chapters in 2008 was 17 and the number of members 452. This is to
compare with the year of 1994 when we were 23 chapters and 511 members.
Despite of the decrease of members of our Society and within Sweden State, the European States have been able to have an impact on the Society and especially so
since we have the European Region.
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Sweden State was hosting the Northeast Regional Conference in Stockholm 1997 and
the European Regional Conference was held in Malmö 2001.
Modern technology has also been introduced in our Society and today Sweden State has
a well developed homepage including an e-shaped newsletter -  the INFO.- Please visit  
www.deltakappagamma.se.
Since 2008 our directory has been turned into an e-directory in order to give frequently
updated information in a world where e-mail-addresses are often being changed.
The devoted work of our chapters should also be mentioned here as well as their fine
work in supporting  excellence in education. It is our hope that they will go on in the
same good spirit.
The warm thanks to the chapters hosting state meetings, that have been expressed in
minutes from State Conventions and State Board Meetings, should also be mentioned.
Finally to all of you who   have contributed to this publication in diffrent ways, our
deepest gratitude.
Each chapter is responsible for its own part.
Skövde, December 2008
Birgitta Johansson, Sigma		

Marianne Skardéus, Chi

Sweden State - How it all started

1. Date and place of installation of the member Country Organization.
It all started in 1970 when the Society was established in Europe. Norway was first.
After the installation of the Alpha chapter in Norway in 1970, the driving force Maria
Pierce, former International President, went to Stockholm where she met with six wellknown Swedish educators for a dinner at the Opera Restaurant, Operakällaren, on the
7th of April, 1970 and informed about the Society and also expressed the wish to extend
the Society to Sweden. She also awarded the ladies with a shield plaque of honour.
(Recipients of citations in Sweden: Anna-Lisa Thorn, Birgit Rodhe, Greta Renborg,
Maj Bossom-Nordbo and Brita-Stina Nordenstedt.) This all happened in the presence
of a representative from the American Embassy in Sweden. Not all six Swedes present
where convinced that a Society for only women educators was right for Sweden but
later om they changed their minds.
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The work, however, went on and in March, 1972, Maria Pierce could invite 20 educators to the Hotel Reisen in Stockholm, who were prepared to start a Society in Sweden.
Without knowing how it all happened Maria Pierce managed to make the participants
nominate a board and set the date for the installation. The work then went on and 24
educators were interviewed.
Installation - Alpha
The installation - as a reslut of the meeting in March 1972 - of the first members of
Alpha Chapter took place on the 24th of April, 1972, and the place was the Hotel Reisen
in Stockholm again. Alpha State, Texas, USA donated the installation dinner and also
the paraphernalia.
Installation – Beta, Gamma, Delta
In 1973 Maria Pierce returned to Sweden together with the president of Oklahoma,
Constance Brooks. Maria Pierce was about to install the chapter Gamma in Umeå and
another chapter in Malmö/Lund - Delta - as well as one in Göteborg - Beta.
Installation Sweden State proceed by installation of four chapters
The Delta Kappa Gamma Society International Sweden State was officially installed
on the 23rd of March 1974 at the Hotel Reisen, Stockholm
Installation of Alpha Chapter took place on the 24th of April 1972 at the Hotel Reisen,
Stockholm.
Installation of Beta Chapter took place on the 24th of March, 1973 at the Hotel Park
Aveny, Göteborg.
Installation of Gamma Chapter took place on the 30th of March, 1973 at the Sävargården, Umeå.
Installation of Delta Chapter took place on the 1st of April 1973 at the Hotel Savoy,
Malmö.
2. ����������������������������������������������
Names of the persons conducting the ceremonies
1974 Installation ceremony for Sweden State was conducted by International President
Phebe Emmons and Past International President Maria Pierce.
1972 Installation ceremony for Alpha Chapter was conducted by International President Dr. Francis White and Past International President Maria Pierce.From Norway
Norwegian State President Marit Reiss participated.
1973 Installation ceremony for Beta Chapter was conducted by International Presi
dent Phebe Emmons and Past International President Maria Pierce.
1973 Installation ceremony for Gamma Chapter was conducted by President Constance Brooks, Oklahoma and Maria Pierce and Ingeborg Hjorth-Åkerman
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1973 Installation ceremony for Delta Chapter was conducted by Maria Pierce and
Catherine Djurclou.
3. Number of founders for your country and the number of state organizations
and chapters at the time of installation
State founders:
Karin, Borgström, Gamma, Britt-Stina Nordenstedt, Gamma, Catherine Djurclou,
Alpha, Birgit Rodhe, Delta, Karin Fredriksson, Alpha, Birgitta Sidh, Alpha, Erna
Hammar, Delta, Gunvor Stenberg, Gamma, Ingeborg Hjorth-Åkerman, Alpha, BrittMarie Tomasson, Beta, Ingrid Jansson, Beta, Anna-Lisa Thörn, Alpha, Anna Kjederquist, Alpha, Ruth Öslöf, Alpha och Gerd
������������������
Lilja, Delta.
Number of state organizations in  Sweden in1974: One
At ���������������������������������������
the time of installation: Four chapters
Alpha Chapter 1972
Beta Chapter 1973
Gamma Chapter 1973
Delta Chapter 1973

24 members
13 members
14 members
25 members

4. ������������������������������
Sponsoring by another state(s)
Installation of Alpha Chapter
Alpha State, Texas, USA, sponsored the installation dinner and also gave the paraphernalia as a gift.
Installation of Beta Chapter:
Las Vegas, Nevada, USA, is likely to have sponsored. No details.
Installation of Gamma Chapter:
Constance Brooks, Oklahoma donated a scholarship of US $ 2500 to be used for
studies in Oklahoma.
Installation of Delta Chapter:
No sponsors. Delta was the fourth chapter.
5. The number of chapters currently in your country
The current number of active chapters in Sweden at the moment is 17.The numbers
have varied and there was a time when we were 23 chapters.������������������������
 �����������������������
New chapters have been
started and old ones have faded away.
The structure of the population of Sweden with some densely populated areas in the
south and huge sparesly populated areas in the north with long distances and small
municipalities are facts that we have to face.
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We have eagerly tried to rescue/restore chapters, but our conclusion is that this is generally not possible. Smaller communities with 50 000 inhabitants or less also have
small educational communities where the information of a dissolved chapter quickly
is widely spread.
6. ����������������������������������������������������������������
The names of International representatives at the installation, ����������������
if the name�����
����
differs from person conducting the ceremony.
International President Phebe Emmons and Maria Pierce.
7. How
�����������������������������������������������������������
long was the processing in becoming a member country? Under
������������
whose�
presidency did the process start and who was the president when the process�
was completed.
The process started in 1970 and was completed in 1974 – a period of five years.
The first state president of Sweden was Ingeborg Hjorth-Åkerman. ������������������
International President Phebe Emmons and Maria Pierce.
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Förord

Vid riksmötet i Göteborg 1993 beslutades att varje krets skulle skriva
ihop några sidor om sin historia under rubriken För framtiden och medan
vi ännu minns, och att dessa rapporter skulle sammanställas av en kommitté till en historiebok om Svenska riksföreningen av The Delta Kappa
Gamma Society International. I januari 1995 förelåg en rad trevliga bidrag och vid riksmötet i Kristianstad 1995 lades den första svenska historieboken fram som omfattar åren 1972-1994. Vi är alla stort tack skyldiga Christina Lindqvist, Epsilon, och Ingeborg Hjorth-Åkerman och
Sylvia Edgren, Alpha, som utförde detta pionjärarbete. Historieboken
Svenska kretsar berättar sin historia del 1 har varit värdefull i många
sammanhang, inte minst för nya medlemmar och nya riksstyrelser.
Historieboken del 1, som omfattar åren 1972 - 1994, inleds med en sammanfattning av vad som skett vid Svenska riksföreningens tio första
riksmöten. I detta avsnitt beskrivs viktiga händelser från det första riksmötet i Stockholm 1975 till och med riksmötet 1993 i Göteborg.
Tio år senare 2005 var det aktuellt att diskutera en uppföljning av den
första historieboken. Vi fick draghjälp från vår internationella avdelning,
som hade börjat skriva på del 3 av Our Heritage, och som i samband
med detta ville få en beskrivning av hur The Delta Kappa Gamma Society International hade startat i Sverige. För att kartlägga detta gjorde
Birgitta Johansson och Marianne Skardéus ett besök på
Kvinnoarkivet, som är inrymt i Göteborgs universitetsbiblioteks lokaler.
Hur allt startade har vi ansett vara värdefullt för alla att känna
till och därför finns det material som skickats till Our Heritage också
med i denna publikation. (Se Svenska
�����������������������������������������
riksföreningen - så började det��
).
Arbetet med historiebok del 2 tog sin början hösten 2007 och kom
att omfatta dokumentation av vår historia för perioden 1 juli 1994
- 30 juni 2008. Mottot var detsamma som tidigare: För framtiden och
medan vi ännu minns.
Denna historiebok, del 2, som fattar åren 1994 - 2008,  och har samma
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indelning som den första: en allmän översikt samt kretsarnas egenberättade historia.
I bilagedelens sammanställningar återfinns Svenska riksföreningens
kretsar och arbetsutskott. Vidare finns en översiktlig sammanställning
av sju riksmöten 1995 - 2008 och 14 riksstyrelsemöten 1996 - 2008.
En översikt över svenska kommittéer och dess ordförande har också
gjorts. De svenska medlemmar, som haft internationella uppdrag har  
också uppmärksammats, liksom vilka stipendier, som tilldelats våra
medlemmar från vår internationella förening och som utdelats av våra
egna kretsar.
Historieboken del 2 presenteras vid riksmötet i Västerås i mars 2009,
då Svenska riksföreningen också firar sitt 35-årsjubileum.
När det färdiga materialet nu föreligger kan vi konstatera att förändringens vindar blåst för våra kretsar och för vår riksförening.
Till glädejämnena är att under åren 1994 - 2008 fått nya kretsar – Chi
och Omega, men med sorg kan konstateras att flera kretsar upplösts.
Därmed har vi också förlorat många medlemmar. Den goda medlemsrekryteringen speciellt under åren 2006 - 2008 har inte kunnat kompensera förlusten av kretsarna, Lambda, Xi, Ny och Theta. Antalet kretsar
minskade mellan 1994 - 2008 från 23 till 17 och antalet medlemmar
minskade från 512 till 452 under samma tidsperiod..
Trots sjunkande medlemstal för föreningen totalt och för Svenska Riksföreningen har Europa kunnat hävda sig väl och sedan 1998 har vi en
egen Europaregion.
Svenska riksföreningen stod för värdskapet för Northeast Regional
Conference, som hölls i Stockholm 1997, och 2001 hölls The European
Regional Conference i Malmö.
Modern teknologi har introducerats i föreningen och idag har Svenska
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riksföreningen en väl utvecklad hemsidan med ett informationsblad i eformat, INFO, - se www.deltakappagamma.se - samt sedan helt nyligen
också en matrikel i e-format.
Våra kretsar och deras hängivna arbete med att stödja god utbildning
och pedagogik ska harangeras. Vi gratulerar och hoppas att de fortsätter
i samma anda.
I de riksstyrelsemötes- och riksmötesprotokoll, som vi tagit del av, har
varmt tack framförts till alla våra kretsar, som stått som arrangörer för
riks- och riksstyrelsemöten. Dessa tack förmedlas nu på detta sätt. Ingen
nämnd och ingen glömd!
Till sist ett varmt tack till alla er, som på olika sätt har bidragit till att vi
idag har en del 2 av vår historia.
Kretsarna ansvarar själva för sina bidrag.
Skövde i december 2008
Birgitta Johansson, Sigma		
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Riksföreningens första styrelse: Från v. Ingeborg Hjort Åkerman, Stockholm, Erna Hammar, Malmö, Christina Lindberg, Umeå, Karin Fredriksson, Stockholm, Ruth Samuelsson, Göteborg, Ruth Öslöf, Stockholm
Bild från artikel i Röster i radio, 1974 med rubriken Lärarinnor knyter fastare band med jätteorganisation

Svenska riksföreningen - så började det

1. Datum och plats för starten.
Allt började 1970 när föreningen startades i Europa. Norge var först ut.
Efter installationen av Alpha-kretsen i Norge 1970 for den drivande kraften bakom det hela Maria Pierce, tidigare internationell pPresident, till
Stockholm. Där mötte hon sex renommerade svenska utbildare i samband med en middag på Operakällaren i Stockholm den 7 april 1970 och
informerade om föreningen. Hon   uttryckte en önskan om att utvidga
föreningen till Sverige och hedrade också de närvarande svenska utbildarna med en plakett. (De svenskor som fick motta den var Anna-Lisa
Thorn, Birgit Rodhe, Greta Renborg, Maj Bossom-Nordbo and BritaStina Nordenstedt). Detta skedde i närvaro av en representant från ame    11
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rikanska ambassaden i Stockholm.
Inte alla av de sex närvarande svenska representanterna var övertygade
om behovet av en förening för enbart kvinnliga utbildare, men senare
svängde det.
Arbetet med att etablera föreningen i Sverige fortsatte och i mars 1972
kunde Maria Pierce inbjuda 20 utbildare, som var redo att starta föreningen i Sverige, till Hotel Reisen i Stockholm,. Utan att man riktigt visste
hur det gått till hade Maria Pierce lyckats med att få de närvarande att nominera en styrelse och bestämma datumet för installationen av föreningen. Arbetet fortsatte och 24 utbildare blev intervjuade för medlemskap.
Svenska riksföreningen:
Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International invigdes officiellt den 23 mars 1974 på Hotel Reisen i Stockholm.
Alphakretsen invigdes 24 april 1972 på Hotel Reisen, Stockholm
Betakretsen invigdes 24 mars 1973 på Hotel Park Aveny, Göteborg
Gammakretsen invigdes 30 mars 1973 på Sävargården i Umeå.
Deltakretsen invigdes den 1 april 1973 på Hotel Savoy i Malmö.
2. Personer som invigde
1974 genomfördes invigningsceremonin för Svenska riksföreningen
av internationella presidenten Phebe Emmons och f.d. internationella
presidenten Maria Pierce.
1972 genomfördes invigningsceremoni för Alpha-kretsen av internationella presidenten Dr. Francis White och f.d. internationella presidenten
Maria Pierce. Från Norge kom Norges riksordförande Marit Reiss.
1973 hölls invigningsceremonin för Beta-kretsen hölls av internationell
presidenten Phebe Emmons och f.d. internationella presidenten Maria
Pierce.
1973 hölls invigningsceremonin för Gamma-kretsen av internationella
president Constance Brooks, Oklahoma, Maria Pierce och Ingeborg
Hjorth-Åkerman.
1973 hölls installationsceremonin för Delta-kretsen av Maria Pierce och
Catherine Djurclou.
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3. Antal grundare av föreningen och antal riksföreningar och kretsar
vid tidpunkten för invigningen.
Grundare: 16 personer
Karin, Borgström, Gamma, Britt-Marie Fridh-Hanesson, Beta, Britt-Stina Nordenstedt, Gamma, Catherine Djurclou, Alpha, Birgit Rodhe, Delta, Karin Fredriksson, Alpha, Birgitta Sidh, Alpha, Erna Hammar, Delta,
Gunvor Stenberg, Gamma, Ingeborg Hjorth-Åkerman, Alpha, Britt-Marie Tomasson, Beta, Ingrid Jansson, Beta, Anna-Lisa Thörn, Alpha, Anna
Kjederquist, Alpha, Ruth Öslöf, Alpha, Gerd Lilja, Delta
Vid invigningen år 1974 fanns en riksorgansation, som bestod av fyra
kretsar, nämligen Alpha-kretsen, som grundad 1972, Beta-kretsen,
Gamma-kretsen och Delta-kretsen, samtliga grundade 1973.
4. Sponsring
Invigningen av Alpha-kretsen, Alpha State Texas,USA, sponsrade middagen och skänte invigningsutensilierna som gåva.
Invigningen av Beta-kretsen sponsrades av Las Vegas, Nevada, USA,inga
detaljer har gått att få fram.
Invigningen av Gamma-kretsen
Constance Brooks, Oklahoma, USA, gav ett stipendium om US $ 2500
för studier i Oklahoma
Invigningen av Delta-kretsen
Ingen sponsring. Delta var den fjärde kretsen och förväntade sig ingen
sponsring.
5. Antal kretsar 2008
Antal aktiva kretsar i Sverige är just nu 17. Antalet kretsar har varierat
från att som mest ha varit 23 stycken. Nya kretsar har startats och några
äldre har tynat bort.
Sveriges befolkningsstruktur med   tätbefolkade områden i söder   och
med stora glesbygdsområden i norr, med långa avstånd och små tätorter,
är en realitet som vi får leva med.
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Med envishet har vi försökt att stötta och restaurera kretsar på fall, men
vår slutsats är att det är mycket svårt att reparera något som håller på
att falla sönder. Små tätorter med  färre än 50 000 invånare representerar också färre utbildningsanstalter förutom att informationen om en
upplöst krets snabbt sprids.
6 Namnen på de internationella representanterna i samband med
invigningen.
Internationella presidentetns Phebe Emmons och Maria Pierce.
7. Första svenska riksordförande
var Ingeborg Hjorth-Åkerman
Processen med att start riksföreningen tog fem år: 1970 - 1974.

    Riksmöten/Riksstyrelsemöten 1994 – 2008
Allmänt

Ständigt återkommande frågor på riksstyrelsemötenas och riksmötenas dagordning har varit medlemsrekrytering, ekonomi, stadgar, internkommunikation, modeller för AU för att hålla kontakt med kretsarna, reseersättningar, nomineringar till internationella kommittéer,
kommittérapporter matrikeln och INFO. Allt oftare återkommer också
frågan om hur vi skall få ett djupare samarbete mellan de europeiska
medlemmarna.
                        

Riksstyrelsemöten och riksmöten

Vi börjar del två av vår historieskrivning med att påminna om att den
6 juni,1994 tilldelades The Delta Kappa Gamma Society International Sweden State en fana av Stiftelsen Sveriges nationaldag. Fanan
överlämnades under det högtidliga nationaldagsfirandet i Umeå , eftersom dåvarande riksordföranden Kerstin Stråby och rikssekreterare Eva
Hänström bor i Umeå.
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Fanan överräcktes av landshövding Görel Bohlin till Kerstin Stråby, Eva

Hänström och Gamma-kretsens grundare och första ordförande BritaStina Nordenstedt . Svenska fanan finns med vid alla riksmöten och riksstyrelsemöten sedan 1994.
Den högtidliga fanceremonin hade föregåtts av ett riksstyrelsemöte och
medlemsöte hos Ny i Östersund 1994.Föreningen deltog också i varumässan ”Kvinnor kan” ,vilket gav hög kvalitet och förstärkte evenemangetn
på ett positivt och överraskande sätt. Riksstyrelsemöte nr. två 1994 hos
Gamma-kretsen i Umeå gav utbildning för nytillträdda kretsordförande
och kassörer, men bjöd också på fina föredrag, bl.a. av dåvarande universitetsrektorn Sigbritt Franke-Wiberg. Gamma-medlemmarna Inger
Henryson och Christina Lundborg talade över ämnet Finns det flick- och
pojkuppgifter i Högskoleprovet.
Vid mötena i Östersund och Umeå gavs rapporter från Northeast Regional Conference i Chicago.
Riksmöte och riksstyrelsemöte 1995 hölls hos Omicron, Kristianstad,
som tog emot i strålande väder och gav många spännande föredrag och
upplevelser. Vi lyssnade till Britt-Louise Wersäll som talade över ämnet
Kvinnligt-manligt; våld och moral – Om populärkulturens påverkan och
vi besökte Silviaskolan. Gästabudet i Kippers källarvalv och flodbåtsturen i Vattenriket med fåglar och champagnefrukost var något alldeles
speciellt.  Riksmötet beslöt att den nya riksstyrelsen skulle tänka igenom
och planera en gemensam aktion mot det ökande våldet i samhället.
Internationellt sett var 1995 ett viktigt år för vår förening, då The Delta
Kappa Gamma Society International fick FN-status som NGO (Non Governmental Organisation).
    15
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År 1996 förelåg ett certifikat på svenska och engelska att innehas av
alla medlemmar för att t.ex. visas upp för arbetsgivare eller användas
vid ansökningar av stipendier. Kontakten med kretsarna hölls genom
cirkulärbrev från riksordförande och rikskassör. Modeller diskuterades
för att på mest kostnadseffektiva sätt kunna besöka kretsarna.
Föreningen registrerades som ideell förening med org. nr. 8024025515.
Under perioden togs också beslut om att Europa skulle få bilda en egen
region. Förberedelserna inför det hedersamma uppdraget att vara värd
för Northeast Regional Conference gjorde att andra frågor sköts åt sidan.
Riksstyrelsemöte och medlemsmöte hölls i mars1996 i hos Xi i Örebro.
Här fick vi inta supé i Rådhusets representationsvåning och träffa alerta
landshövdingen Gerd Engman, som tog emot i sessionssalen. Föreläsningarna var intressanta, men mest minns vi nog Xi-medlemmen
Harriet Jakobssons föredrag KASO, Krig och utbildning – hur går det
ihop? Harriet Jakobsson var professor vid Beirut University College,
Libanon och Social Welfare Officer för UNHCR.
I samband med riksstyrelsemötet i Örebro 1996 tillsattes en stadgekommitté med uppgiften att implementera ändringarna av Svenska
riksföreningens stadgar av år 1984 efter aktuella Constitution och International Standing Rules av år 1994.
Mottot för AU under perioden 1997 – 1999 var
• att göra Sverige känt internationellt och att öka intresset för Europa
• att introducera och utnyttja modern IT-teknik
• att öka antalet medlemmar
AU förlade de flesta av sina möten till Linköping på Berzeliusskolan.
Detta var ekonomiskt fördelaktigt med hänsyn till resekostnader och
privat inkvartering. Till AU möten i Västerås och Skövde flög ledamoten Elisabeth Zander själv i eget plan.
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Riksföreningen fick uppdraget av International Headquarters att fullfölja den ekonomiska redovisningen av Northeast Region Conference
och slutrapportera till dem. Konferenskassören Kerstin Bengtsson, Ny,
var under denna tid adjungerad till AU.
AU köpte för föreningens kommande behov en Sverigedräkt i stället för
att hyra en dräkt till varje tillfälle att användas vid olika nationella och
internationella möten. Dräkten kan också mot fraktavgift lånas av alla
medlemmar.
Rikskassör Birgitta Johansson fick i uppdrag att placera 45 000 kr av
svenska Scholarship Fund i en flermarknadsfond.
Under Svenska Riksmötet i Stockholm 1997 antogs föreslagna stadgeändringar. Vid detta möte diskuterades också en höjning av medlemsavgiften. Eftersom det framkommit att avgiftens storlek var avgörande, för
att behålla medlemmar, avstod man från en höjning och det beslöts att
årsavgiften för 1988/89 fortsatt skulle vara 300 SEK för aktiv medlem
och 100 SEK för passiv medlem. Därtill beslöts om en tilläggsavgift för
Golden Gift Fund om 1 (en) US $ per år och medlem i fem år, att tas ut i
samband med att medlemsavgiften inbetalas. Förutom medlemsavgiften
var bildandet av en femte region – en Europaregion – den hetaste frågan.
Den 29 mars 1998 hölls ett riksstyrelsemöte hos Theta i Jönköping och
ett extra riksmöte för att godkänna stadgeändringar. Lisbeth Wieslander,
Eta, fick i uppdrag att sammanställa underlaget till de reviderade stadgarna, som senare trycktes på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde och delades
ut vid utbildningsmötet i Västerås. Internationell gäst var Ewa Abeman
Bredal, Norge, Area Representative för Europa.Invigningstalete hölls av
direktör Ingvor Härelind från Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköping.
Den 27 september 1998 hölls riksstyrelsemöte med utbildning i Västerås.
Tema för konferensen: Ledarskap i en föränderlig skola.
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Internationella gäster var Irene Murphy, Past International President, Carol Mueller, Councillor for European Region, Elsie Gross, Florida, International Speaker, som talade om Leadership Education, Karen Duke,
Texas från Ad Hoc Technology Committee, Ewa Abeman Bredal, Norge,
Past Area Representative for Europe och Christina Lindqvist, Sverige,
European Regional Director.
På styrelsemötet togs bl.a. följande frågor upp: press release om den
nybildade Europaregionen, budgetförslag inför Uppsalamötet 1999,
information till INFO samt arkivering.
Den 29-30 maj 1999 hölls riksstyrelsemöte och riksmöte i Uppsala.
Under riksmötet fick vi möta Carl von Linnés hustru Sara Elisabeth och
vi fick också lyssna till engagerade och kunniga talare. Överläkare Gunilla Olsson talade om Tonårsdepressioner och universitetsadjunkt Britt
Hallerdt om Jämställdhet och IT.
Evelyn Barron, International President, deltog. Vid födelsedagslunchen
den 29 maj var Evelyn Barron högtidstalare och uppmärksammade att
föreningen firade 70-årsjubileum och Sweden State 25 år av sitt Charterbrev. Inbjudna gäster till lunchen var f.d. riksordförande. Vid denna konferens gjordes genom Lena Nordesjös kontakter den första insamlingen
av föreningens material för arkivering vid Kvinnohistoriska samlingarna
i Göteborg.
Under riksstyrelsemötet i Uppsala 1999 kom en motion om kvinnliga
lärares arbetssituation och löner, som inte föranledde någon åtgärd. En
annan diskussionsfråga om kretsekonomi hade också lämnats in. Mötet
beslutade att kretsarnas skulle uppmanas att lämna en redogörelse efter vilka principer de hanterade ekonomifrågorna. Arbetsutskottet fick i
uppdrag att undersöka möjligheterna att utse betydelsefulla kvinnor till
hedersledamöter samt om nedsatt avgift för pensionärer. Vid mötet beslöts också en ökning av medlemsavgiften med 50 SEK till 350 SEK.
Placering av föreningens fonder var också en punkt på dagordningen.
Ytterligare en diskussionsfråga hade lämnats beträffande utbildningsfrå    18
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gor i Sverige och Europa. Riksmötet beslutade att European Regional
Director Christina Lindqvist skulle ta upp frågorna vid Europamötet i
Nederländerna.
Riksordföranden besökte under perioden samtliga kretsar i samband med
kretsmöten och olika jubileer.
AU 1999-2001 satte 1999 upp följande prioriteringar för sitt arbete: Rekrytering av nya medlemmar, expansion, d.v.s. utökning av antalet kretsar, ledarskaps- och mentorskapsutbildning samt internationella projekt.
När det gällde ledarskapsutbildning var förslaget att utbildningen skulle
vara så allmän att den kunde omfatta alla medlemmar, och att den skulle
genomföras i samband med riksmöten.  Ett resebidrag om högst 800 SEK
föreslogs. Likaledes ville riksföreningen erbjuda en mentorskapsutbildning, där äldre erfarna utbildare skulle kunna stötta yngre och/eller nyexaminerade utbildare. Riksföreningen skulle erbjuda utbildningsmöten
och ge ett resebidrag. Dessa förslag ledde till att en tredagars ledarskapsutbildning under ledning av Rose-Marie Tebelius, Monica Hallborg och
Gunilla Söderström genomfördes år 2000 i Stockholm för nio deltagare
från olika delar av landet. 1999 diskuterades åter placeringen av föreningens fonder.
Inrättandet av ”National Speakers” hade som syfte att ge ett ökat utbyte
mellan kretsarna Ett resebidrag om högst 500 SEK per person skulle erbjudas. Idag har vi utvecklat en lista på vår hemsida på medlemmar, som
förklarat sig villiga att dela med sig av sin kompetens till medlemmar i
andra kretsar, således att vara ”National Speakers” eller som vi säger idag
gästföreläsare.
Den 25-26 mars 2000 deltog 74 medlemmar från Luleå i norr till Malmö
i söder i riksstyrelsemöte i Växjö. Tema: Kvinna, ta din roll som professionell ledare! Dr. Jean Gray, First Vice International President från Maryland, USA, European Director. Dr. Christina, Lindqvist, Uppsala, och
riksordförande Lena Nordesjö, Gävle, tillsammans med fem före detta
riksordförande gästade Växjö.
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Eta-kretsen gjorde ett fantastiskt arbete. Redan fredagen 24 mars gjordes
en utflykt med svenska AU och andra intresserade till Bergdala glasbruk,
där det bjöds på rundvisning, möjlighet till shopping och glasblåsning,
god mat i glashyttan samt dragspels- och sångunderhållning. Föredragshållarnas presenter inhandlades där.
Lördagen den 25 mars, 2000, inleddes med en kommunpresentation av
kommunalrådet Carin Högstedt, följd av Gunhild Kihlbergs ledarskapsutbildning. Eftermiddagen uppdelades på styrelsemöte för kretsordförandena och för övriga deltagare guidning på Emigrantinstitutet, Glasmuseet
och Pär Lagerkvistmuseet eller ett besök på Café Momento.
Under banketten, som gavs på på Teleborgs slott talade Charlotte Branting om Kvinnobildens historia och berömda småländska kvinnor. Jean
Gray delgav sina tankar om föreningens framtid.
Söndagen började meditativt med vacker musik. Rektor Björn Nilsson
talade med allvar och humor om ”Tid, kärlek och gränser”, de mest verksamma sätten att möta ungdomar på. Efter del två i ledarskapsutbildningen avslutades mötet med ännu en god lunch på restaurang Kristina.
År 2000 drogs planerna upp för en expansion till Baltikum för att bilda
ett ”sister chapter”. Gudrun Nylander och Christina Lindqvist fick i uppdrag att skriva en ny anhållan om expansion till Baltikum riktad till International Expansion Committee och till Svenska institutet.
Uppvaktning av Mats Ekholm på Skolverket genomfördes 29 mars 2000
av Gunilla Söderström, Christina Lindqvist och Lena Nordesjö. Syftet
var att informera om föreningen.
Samma år firade kretsen Tau, Kalmar, sitt tioårsjubileum i närvaro av
Birgitta Johansson, Lena Nordesjö och Gudrun Nylander.
Under perioden 1999-2001 besöktes många kretsar av riksordföranden
och AU. I anslutning till sina AU-möten passade AU på att ha möten med
olika kretsar. Ett av sina sammanträden höll AU i anslutning till Kvinnor
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Kan-mässan i Luleå 15-18 juni 2000.
2001 gjordes en utvärdering av de uppsatta målen. AU:s rekommendationer för framtiden blev:
• Rekrytering av nya medlemmar: Utse kommitté för detta och
            tag fram nytt informationsmaterial
• Expansion: Stöd till kretsarna av AU och upprätthållande av
            kontakter
• Ledarskapsutbildning: Annonseras i INFO i god tid – långsiktig
marknadsföring
• Internationella projekt: Stärk relationerna inom Europa!
Perioden 2001-2003 präglades av att fler kontakter togs mellan kretsarna. My-kretsen, Linköping inbjöd till födelsedagsfest i januari 2002
och 2003. Medlemmar från närliggande kretsar deltog. Dessutom inbjöds utbildare från Norrköping till My-kretsen. Sigma-kretsen, Skövde,
fick besök från medlemssystrar från Åbo hösten 2003, och Beta-kretsen,
Göteborg, inbjöd till sedvanlig Nobelfest. 2003 deltog medlemmar från
kretsarna Chi och Sigma.
Vid riksmötet i Skövde 2001 beslöts att medlemsavgiften fortsatt skulle
vara 350 SEK. I samband med riksmötet i Skövde inkom motion från
Christina Lindqvist, som föreslog inrättandet av en World Fellowship
Committee i Sverige för att på sikt bereda möjlighet för World Fellowship-stipendiater att även studera vid svenska universitet och högskolor.
Medlemsavgiften höjdes i samband med riksmötet i Kalmar 2003 till
400 SEK Avgiftshöjningen var en följd av beslutet på Convention i Little
Rock, som innebar en höjning av ”the active fee” från 14 till 20 US$.
Från perioden 2003-2005 finns nio protokollförda möten för AU. Av dessa var tre telefonmöten. Riksordförande besökte kretsarna Beta och My
samt vilande Lambda. Birgit Svensson besökte flera kretsar. Marie-Louise Nordesjö och Ann-Charlotte Berglund besökte Gamma-kretsen. Kretsarnas program som delvis publicerats i INFO och delvis på föreningens
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hemsida var genomgående av hög kvalitet.
Föreningen finns upptagen och beskriven i Kvinnors Nätverk i Skåne.
Föreningens olika aktiviteter har uppmärksammats av media. Jeanette
Rangner Jacobsson ägnade under mandatperioden ett stort intresse för
hur material från kretsarnas verksamhet skulle kunna tas tillvara i framtiden.
2004 hölls riksstyrelsemöte hos Ny i Östersund. Deltagarna bjöd på goda
föreläsare, inklusive gästföreläsare från Mexico. Nys medlemmar framförde under den trevliga banketten en mycket uppskattad musikalisk kavalkad. Och Frösön bjöd på sol och värme.
Kassören rapporterade att finanserna var goda, mycket beroende på den
gynnsamma dollarkursen. Däremot hade föreningen inte fått något bidrag från Ämneslärarföreningen ej heller från Skolverket. Under riksstyrelsemötet gavs fylliga redogörelser av komittéernas arbete. Nämnas
kan expansionskommittén som haft Visby och Halmstad på agendan.
Resekommittén planerade en resa i svenskbygderna i anslutning till Convention i Minneapolis/St Paul.  Redan nu diskuterades möjligheterna att
distribuera INFO elektroniskt.
Bidrag till European Regional Director diskuterades också, men meningarna var delade och de flesta menade att bidragen till European Regional
Director skulle komma från vår internationella budget.
Samma år 2004 i september var det dags för nya kretsordförande att möta
upp hos Ypsilon i Bollnäs för utbildning och riksstyrelsemöte. Pedagogik och trevligheter hanns också med liksom studiebesök på Höghammarskolan, resurscentrum för LÄS och SKRIV och Växbo Linneväveri.
Dessutom blev det utflykt med kaffekorg till några hälsingegårdar och
lite hambo.
Den verkliga kraftanspänningen gjorde Deltakretsen inför Riksmötet på
Malmö högskola 16-17 april 2005. Det blev innehållsrika dagar som kulminerade i bankett på Malmö Rådhus, då vår egen f.d. riksordförande
Ingrid Holmberg invigde läraren och Malmö stadsfullmäktige vice ord    22
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förande Lena Jarnbring Lindholm som hedersmedlem i Delta. Bestående
minnen från programmet är professor Inger Enkvists ”Vad kan Sverige
lära av de engelska skolreformerna” och Christina Rinaldos ”Tutankhamons kläder, en textil rekonstruktion”.
Det viktigaste som skedde var naturligtvis Riksmötet, där ett nytt AU
valdes men där också ett förslag om ett nytt reseräkningssystem, som
framlades, dock utan acceptans hos riksmötet.
Vid riksmötet presenterades också ett förslag till organisation av systematisk insamling av material, framtaget i ett samarbete mellan Jeanette
Rangner Jakobsson, Birgitta Johansson och Lena Nordesjö.
Perioden 2005-2007 präglades av arbete med att stödja kretsarnas arbete,
marknadsföra föreningen och att försöka göra föreningen mer kostnadseffektiv genom utnyttjandet av modern teknik.
År 2005 togs nya broschyrer fram för föreningen i marknadsföringssyfte.
Tryckningen bekostades med medel från Delegationen för stöd till kvinnors föreningsliv och jämställdhet genom att riksordförande åtog sig att
arrangera ett möte i Göteborg.
Riksstyrelsemötet 2006, som hölls den 6 – 7 maj på Högskolan i Borås,
inleddes som sig bör av en Knalle, som berättade om stadens grundläggning samt en välsjungnande flickkör från Kulturskolan. Professor Lena
Nordholm, rektor vid Högskolan i Borås, hälsade välkommen och talade
om högskolan av idag och om önskan av att Borås högskola skulle bli ett
professionsuniversitet. Över ämnet Bilden av flickor som utbildningssystemets vinnare talade professor Elisabeth Öhrn.
En framgångssaga i vår tid var rubriken för Jeanne Nelson-Fiske, Anchorage, Alaska, anförande. Hon talade om Native People från just hennes
hembygd och illustrerade med vackaert bildmaterial. Jeanette NelsonFiskes medverkan sponsrades av vår internationella organisation genom
stipendiet International Speaker. Tack vare bidrag från Lucile Cornetet
Fund var det möjligt att ha professor Elisabeth Öhrn som föreläsare.
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Under eftermiddagen medan styrelsen hade sitt möte kunde deltagarna
välja mellan tre workshops: besök på Väfskolan, besök på Navet, eller
Drama- och konfliktlösning. Kvällen avslutades med en bankett på Yxhammarsgården och inleddes med invigning av fyra nya medlemmar.
Dagen därpå redogjorde två STINT-stipendiater (STINT - Stiftelsen för
internationalisering av högre utbildning och forskning) från Högskolan
i Borås för sina vistelser som gästlärare i USA. Dragningen i Konstlotteriet leddes av Gull-Britt Westling och Eva Lindblad och många lyckliga medlemmar blev ett konstverk rikare.  Sedan blev det stadsvandring
med stadsarkivarie Fredrik Hjelm, som berättade om den tidiga staden
med uppföljning från 1800-och 1900-talen. Lunch bjöds av Borås stad på
Annelundsvillan med kommunfullmäktiges ordförande Maj Steen som
värdinna.
Riksstyrelsemötet i Karlskrona i september 2006 med utbildning för nya
kretsordförande inleddes med ett föredrag av Michael Helgesson från
Blekinge Museum Vanartiga fruntimmer i 1700-talets Karlskrona. Detta
fick oss också verkligen att med detsamma känna att vi befann oss i Sveriges en gång viktigaste marina försvarsstad. Omega- kretsen, vår yngsta
krets, tog emot med stora famnen.
Riksstyrelsen godkände den föreslagna revisionen av våra stadgar.  nödvändigheten av att förändra matrikeln från en tryckt produkt till en matrikel i e-teknik diskuterades och fick gillande från styrelsen. Styrelsen
beslöt också att det digitala INFO, skulle fortsatt utprövas, liksom det
ändrade systemet med reseersättningen för kretsordförande.
Mötet i Umeå i mars 2007. Om vädret lämnade en del övrigt att önska,
så var välkomnandet av Gamma-kretsen desto soligare. Härliga lokaler,
fina föreläsare och god mat. Speciellt kommer vi ihåg föreläsningarna
av Åsa Bergenheim, Gunnel Gustafsson och Gunda Sandström ...och så
pausgympan.
Beslutades vid riksmötet i Umeå 2007 att matrikeln i fortsättningen skall
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ha ett digitalt format. På grund av olyckliga omständigheter fick INFO
fortare än planerat ett digitalt format och lades från hösten 2005 ut på
vår hemsida samt skickades elektroniskt till kretsordförande för vidare
befordran till medlemmarna. Denna omställning från trycksak till elektronik hade fallit väl ut och till de medlemmar som inte haft tillgång till
Internet har en papperskopia skickats. På mötet i Umeå diskuterades nu
om INFO skulle uppgå totalt på hemsidan eller fortsatt ha en bunden
designad form. Mötet uppdrog till AU att tillsätta en grupp för att se över
detta.
Mötet beslöt också i enlighet med tidigare att det skall finnas möjlighet
att ha ett riksmedlemskap i föreningen.
Riksmötet fastställde ersättningen för funktionärer och beslutade också
att försöket med att låta kretsarna slippa att betala reseutjämningsbidraget
till riksföreningen skulle kvittas med att kretsarna själva så långt möjligt
är står för kostnaderna för sina kretsordförande i samband med riksstyrelsemötena.
AU har hållit möteskostnaderna nere genom att ersätta flera fysiska möten med telefonmöten.
Tio medlemmar från Sverige deltog i Estlandseminariet i augusti 2007.
Under 2005 togs också fram nya broschyrer på svenska att användas i
marknadsföringen av Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International. Denna återfinns även på hemsidan
www.Deltakappagamma.se
Hemsidan utvecklades ordentligt från och med 2005 och är idag en väl
fungerande kommunikationskanal. All kontakt med kretsarna har hållits
genom täta mail-kontakter och dessutom har alla kretsar under 20052007 fått besök av riksordförande.
Riksstyrelsemötet i Skövde 4-5 april 2008 visade upp det bästa Skövde
kan erbjuda med besök på Räddningsskolan i Skövde och seminarium av
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kapten Ulrika Sterning från Markstridsskolan, Skövde Garnison. Uppskattade föreläsningar hölls av Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas
Riksförbund och Sanne Nielsen, ny medlem från Odense. Sanne Nielsen talade över ämnet Små barn och filosofi.
Vid riksstyrelse- och medlemsmötet i Skövde 4-5 april 2008 beslöt
riksstyrelsen att i enlighet med Eta-kretsens förslag inte rösta för en
höjning av den internationella avgiften från 20 US $ till 40 US $. Ett
förslag som också förelades Administrative Board. Eta-kretsens förslag
gick ut på att i stället för en avgiftsökning uppmana den internationella
föreningen att spara in dyrbara representationsresor till riksmöten kors
och tvärs över kontinenterna och Atlanten i skuggan av hotet om global
klimatkollaps samt att öka ut användningen av modern datateknik.Vid
riksstyrelsemötet beslutades också att riksföreningen skulle ingå iett
medlemskap med Sveriges Kvinnolobby.
Kretsar och medlemsutveckling
I dag har Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society
International 17 aktiva kretsar spridda över hela landet. Antalet kretsar
har som framgår av bilaga 1 varierat genom tiderna och Svenska riksföreningen hade som mest haft 21 kretsar med totalt 511 medlemmar
(1993).
Några kretsar har förlorat medlemmar, medan många kretsar har ökat
antalet medlemmar. 2001 utdelades ett rekryteringspris till Ypsilon och
Sigma för största nettoökning av medlemmar under 1999 - 2001, som
var ett resultat av 1998 års rekryteringskommitté.
Internationella medlemskommitténs kampanj 2006-2008 med mottot
Membership Explosion resulterade i en god medlemsökning. Tyvärr
upplöstes under samma period kretsarna, Xi i Örebro, Ny i Östersund,
och Theta iJönköping, vilket innebar att nettoantalet medlemmar blev
konstant.
Guldstjärnekretsarna från 2006-2008 års kampanj Membership Explo    26
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sion är:
ALPHA, EPSILON, ETA, PI, TAU, CHI, OMEGA

Kretsarna har invigt 8 eller fler medlemmar under perioden.
Redan 1993 hade kretsen Iota i Härnösand/Sundsvall upplösts och 1994
beslutade AU att på Kappa-kretsens (Helsingborg/Landskrona) begäran
upplösa kretsen och avsluta dess verksamhet. Drygt hälften av medlemmarna valde att gå över till Delta-kretsen i Malmö/Lund.
Vid samma AU-möte 1994 fattades det glädjande beslutet att inviga en ny
krets – Chi - i Botkyrka/Södertälje. Ingeborg Hjort-Åkerman och Stockholmskretsens energiska arbete hade lett till att invigningen av 17 nya
medlemmar kunde ske den 16 april 1994.  Redan i maj samma år
hade Chi-kretsen fått en systerkrets i Texas, nämligen Alpha Sigma. Genom Theresa Fecheks försorg överlämnades i samband med Alpha-kretsens vårmöte i Cedergrenska parkvillan, en gåva från systerkretsen i form
av den vackra karmosinröda ΔΚΓ-duken. Tyvärr lades redan efter två år
1997 Chi-kretsen ner efter att ha förlorat 16 medlemmar.
1996 ägde den glädjande invigningen av Psi-kretsen i Ronneby/Karlskrona rum. Den högtidliga invigningen av 11 medlemmar skedde den 31
augusti 1996 i närvaro av vice ordförande Gudrun Nylander och rikskassör Kerstin Bengtsson. Fadder var Delta-kretsen. Redan 1998 begärde
Psi- kretsen att få upplösas och beviljas utträde ur föreningen.
År 2000 är Psi och Iota fortfarande vilande. Mål sätts för att under september 2000 till maj 2001 återställa fyra kretsar, nämligen Lambda
i Karlstad, Kappa i Helsingborg, Psi i Karlskrona/Ronneby och Iota i
Sundsvall. Nyetableringar skulle ske i Halmstad och Norrköping. Under
2001 gjordes försök att starta nya kretsar i Norrköping och Helsingborg
genom besök av medlemmar från AU.
År 2002 visade det sig att Lambda-kretsen i Karlstad, trots flera stödinsatser av bland annat Birgitta Johansson, Sigma, och Birgitta Wallbom,
Xi, inte gick att rädda. Under 2006 förklarade också kretsarna Xi, och
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Ny att de inte önskade fortsätta sin verksamhet. Kretsarna lades ner och
medlemmarna beviljades utträde och i några fall överföring till andra
kretsar.
2003 kunde riksordförande Birgit Svensson inviga två nya kretsar
nämligen Omega i Karlskrona, där Delta-kretsen stod fadder, och Chikretsen i Borås, som startades på initiativ av Marianne Skardéus. Båda
dessa kretsar åtog sig sedan raskt uppdraget att stå som arrangörer för de
båda riksstyrelsemötena 2006.
Under 2005-2007 arrangerades flera informationstillfällen om föreningen
vid skolor och lärarhögskolorna i Karlstad och Örebro i syfte att etablera
nya kontakter för att kunna starta nya kretsar. Dessa ansträngningar var
tyvärr förgäves.
2008 upplöstes kretsen Theta. Trots ett idogt arbete av Lillemor Fredholm, som arrangerade flera fina program under 2006-2007. Vid flera tillfällen deltog riksordförande Marianne Skardéus vid dessa möten. Dessutom informerade hon om föreningen i samband med fortbildningsdagar
i Jönköping. Trots detta visade det sig omöjligt för en omstart av kretsen.
Medlemmarnas skäl till att lämna föreningen var bland andra den höga
avgiften samt att det inte förelåg något intresse för internationella frågor.
I februari 2008 påbörjades ett arbete med att starta en krets i Norrköping.
Två möten hölls under våren. Detta arbete fortsattes under hösten 2008.

Medlemsutveckling
År per 1 juli
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
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Antal		
511
496
462
444
452
453
470
418

År per 1 juli
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Antal
416
424
434
452
466
440
466
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Stadgar och stadgeändringar

Vid riksmötet i Stockholm 5 maj 1984 framlade Lisbeth Wieslander stadgekommitténs förslag till ändringar i de svensk stadgarna. Ändringsförslagen godkändes. I augusti 1984 fick dessa stadgar också godkännande
från International Constitution Committee.
I stadgekommittén 1983 deltog
Kicki Osvald-Sandström, ordförande, Eta Vanja Burlin, Iota, Karin Fredriksson, Alpha, Anna Holmberg, Delta, Christina Ljungars Persson,
Zeta, Anne-Charlotte Melin, Epsilon, Riksordförande Lisbet Wieslander,
Eta
Ny revidering av stadgarna framlades och antogs därefter vid riksmötet i
Stockholm 1997-07-07 samt vid extra riksmöte i Jönköping 1998-03-29.
I januari 1998 godkändes de reviderade stadgarna av International Constitution Committee. De ändringar som gjorts var dels en anpassning till
svensk lagstiftning. För att ideella föreningar skall vara momsbefriade,
gäller en öppen medlemsrekrytering. Vidare kräver svensk föreningslag
att kassören ingår i styrelsen och väljs av medlemmarna. Riksmötet beslöt ersatta ordet Convention skulle ersättas med riksmöte och ordet Conference med riksstyrelsemöte.
I stadgekommittén 1995-1996 deltog Gunilla Fenne, Epsilon, Lillemor
Fredholm, Theta, Lisbeth Wieslander, Eta, ordförande riksordförande
Gunhild Kihlberg.
Ändringar gjordes därefter i anslutning till beslut tagna vid International
Convention i Little Rock, USA, 2002. Den viktigaste ändringen var den
höjda avgiften från 14 till 20 US $ De ändrade stadgarna trycktes i april
2003,
I stadgekommittén ingick
Carin Ahlberg, My, Karin Petrén, Alpha, Marianne Skardéus, Sigma.
2005 uppmanades föreningen att inkomma med sina stadgar i engelsk
översättning. I samband med detta gjordes också en översyn av de svens    29

Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

ka stadgarna i förhållande till Constitution och International Standing
Rules. Tillägg till stadgarna blev då aktuellt. Till stadgarna fogades: Att
föreningen är politiskt och religiöst obunden, ett av våra syften, (purposes) som inte kommit med samt en passus om hur man förfar i samband
med upplösandet av en krets.
			
Kap 11, Tillägg
			
Upplösning av krets
1.
Riksstyrelsen fattar beslut om upplösningen av en krets efter
det att en anhållan om upplösning av kretsen skickas från
kretsordförande till riksordförande, som vidarebefordrar anhål
lan till riksstyrelsen.
2.
Beslut om upplösning av en krets sker vid riksstyrelsemöte
3.
Medlemmar som vill stanna kvar i föreningen hänvisas till an
nan krets.
4.
Kretsens charterbrev skall returneras till riksordförande för vi
darebefordran till internationella kontoret.
5.
Till rikskassören överförs alla kretsens återstående medel.
6.
Kretsens paraphernalia och kretsens handlingar skall bevaras i
riksorganisationens arkiv och vara tillgängliga vid behov.
7.
Riksföreningen beslutar om den grekiska bokstaven skall återanvändas.
(Jmf. Constitution XII, XIII; International Standing Rules 5.12)
I enlighet med beslut vid Convention i San Diego 2006  gjordes följande tillägg:
till punkten aktivt medlemskap … har minst tre års erfarenhet som
yrkesverksam utbildare samt uppbär lön eller har minst tre års erfarenhet som yrkesverksam utbildare och inte har varit pensionerad
längre än två är.
Avgiften för hedersledamot är en engångsavgift om 50 US $ Om hedersledamot utnämns på kretsnivå ligger kostnaderna på kretsen. Om
utnämningen föreligger på riksnivå ligger kostnaden på riksföreningens budget.
Beslut om dessa tillägg togs 24 september, 2006 vid riksstyrelsemötet
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i Karlskrona.
Stadgekommitté bestod av
Carin Ahlberg, My, riksordförande Marianne Skardéus, Chi
En arbetsgrupp tillsattes 2007 för en översättning av stadgarna till
engelska.Ledamöter i gruppen var Gunhild Kihlberg, Alpha, Carin
������
Ahlberg, My och Victoria Rindö, My.
Föreningens stadgar finns numera på svenska och engelska på hemsidan: www.deltakappagamma.se

Hemsidan

Diskussionen om behovet av en hemsida har funnits i många år. Verksamhetsperioden 1997-1999 hade som tema Challenge for Change – en
tid fylld av förändringar på en mängd områden, inte minst inom informationsteknologin. Det blev möjligt att sköta det mesta av korrespon
densen mellan AU-medlemmar, kretsar och International Headquarters
med hjälp av e-post. På den internationella hemsidan kunde vi få olika
typer av information.
Som uppföljning av Europaprojektet med European Panel vid Northeast Regional Conference (NERC) skapades en svensk hemsida med
adress: www.quicknet.se/dkg
Sidan länkades till den internationella hemsidan. Föreningens dokument
sparades på disketter för överlämnande till kommande AU. Föreningen
inköpte ett dataprogram - ACCESS- för registerhantering för att kunna
hålla matrikeln uppdaterad.
Redan 1998 då Riksföreningen hade sin egen hemsida med adressen
diskuterades möjligheten att t.ex. lägga ut INFO på hemsidan.
Åren 1999-2005 kunde hemsidan anslutas till Berzeliusgymnasiets i
Linköping hemsida med adress: www.edu.linkoping.se/berzelius/dkg
Önskemålet var att hemsidan skulle ge en presentation av föreningen, av
AU, av kretsarna och deras kretsordförande, med e-postadresser, adres    31
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ser och telefonnummer.
Här finns idag mycket information om föreningen och kretsarnas program och aktiviteter. Dessutom har vi både INFO och EuForia att tillgå!  
Och många bilder i färg!

INFO

Föreningens informationsblad - INFO - har varit en viktig länk mellan
Riksstyrelse, kretsar och medlemmar. 1997 beslutades att INFO skulle
skickas ut minst två gånger om året till alla medlemmar, mot tidigare en
gång. Det var ett litet häfte om cirka 12 sidor i A5 format. Kostnaden för
tryckning och porto för två nummer var 10 000 SEK.
I syfte att göra publikationen intressantare och mer läsarvänlig diskuterades format och layout, sidantal och spalter kontra hela rader diskuterades också.
1998 var direktiven att layout och sidantal skulle anpassas så att portot
inte blev mer än 3,50 SEK per försändelse.
Föreningen fick bidrag från Skolverket till framställning av tidskriften
INFO. Gudrun Nylander, riksordförande, och redaktionskommittén var
ansvariga för tidskriftens innehåll. 1998 utkom tidskriften med 3 nummer per år i A5-format. Innehållet bestod av en blandning av allmän
information och pedagogiska artiklar. Birgitta Johansson, Sigma, var ansvarig för det redaktionella arbetet tillsammans med Marianne Skardéus,
som höll kontakten med Mediaprogrammet vid Västerhöjdsgymnasiet i
Skövde, som tryckte publikationen.
1998 togs initiativet till en enkät rörande INFO. 102 svar från 13 kretsar
inkom. Slutsatsen av enkäten vara att de flesta tyckte att INFO var läsvärd och bjöd på intressanta inslag. Förslag till förbättringar var t.ex. fler
bilder, bredare innehåll – fler skolnivåer, varje krets bör ha en artikel. De
flesta av respondenterna tyckte att 2-3 nummer årligen var tillräckligt.
58 stycken tycket att e-post var onödigt, medan 65 stycken menade att
e-post var en riktig och modern utveckling.
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1999 Togs ett nytt INFO fram i A4 format med spalter och i färgerna rött
och svart.
Sidantalet skulle uppgå till 8 och fyllas enligt nedan:
Sid 1 Innehållsförteckning samt nyheter
Sid 2 Ordförande har ordet samt information om kommande händelser
Sid 3 Kommittérapporter
Sid 4-5-Pedagogiska rapporter
Sid 6 Vad händer i kretsarna?
Sid 7 Inbjudan till Riksmöten
Sid 8 Tillkännagivande/Vi uppmärksammar

2000 rapporteras vid riksstyrelsemötet att INFO blivit modernare, men
fortfarande kan förbättras ytterligare. Redan 2000 fanns en diskussion
om INFO skulle läggas på hemsidan. Vartannat nummer skulle vara om
fyra sidor och innehålla nyheter och vartannat nummer skulle vara om
åtta sidor och innehålla både pedagogiska artiklar och nyheter.
Sedan 2005 utkommer INFO med tre nummer per år mot tidigare två per
år. Utvecklingen har gått dithän att INFO idag layoutas men sedan läggs
ut på hemsidan och endast ett påminnelsemail skickas till kretsarna om
att nu är INFO på plats. INFO har utvecklats från en åttasidig informationsskrift till en e-tidning med början 2005. INFO designas idag i InDesign, ett arbete som utförts först av Anna-Karin Lundegårdh, Tau och
därefter av Marianne Skardéus, Chi. Fler och fler nyheter läggs idag direkt ut på hemsidan.
Ansvarig utgivare för INFO är riksordförande. I arbetet med att få fram
material till INFO har följande personer medverkat:
1993-1997 Agneta Palm
1997-1999 Birgitta Johansson och Marianne Skardéus
1999-2001 Lena Nordesjö
2001-2006 Gunvor Silfwersvärd
2006-2007 Eva Hänström
2007-2009 Karin Hansson Renberg
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Matrikeln

Matrikeln har genom åren utkommit vartannat år (jämna år) och har varit
till stor hjälp för att hålla kontakten mellan våra medlemmar. Matrikeln
har genom sin fylliga information visat oss, vilken bred kompetens som
finns i våra led.
2000 började Kerstin Bengtsson, Ny, som under många år tagit på sig
det stora arbetet med matrikeln, att utveckla en databas. Detta arbete har
fortskridit och utvecklats och har varit till hjälp och stöd för framtagandet
av matrikeln. Vi har fått en fin produkt, där alla formella krav i görligaste mån uppfyllts som stående format, tydliga markeringar av kretsarnas
namn, önskan om fyra kolumner osv. Det stora problemet har dock varit
att inför tryckningen i tid få in korrekt information om medlemmarnas
adresser och telefonnummer i tid. Sådana problem avhjälps inte av en
databas!
Det mödosamma arbetet för att få en korrekt matrikel har varit otacksamt, eftersom vi har en benägenhet att flytta, byta arbete och framför allt
byta e-postadresser och mobiltelefonnummer. Tryck- och portokostnader
är tunga poster i vår budget, varför riksmötet 2007 beslutade att matrikeln fortsatt skall distribueras i digital form. Ebba Gamstedt, Alpha har
tillsammans med Marianne Skardéus, Chi, tagit på sig det stora arbetet
att utarbeta rutiner och former för en e-matrikel.
Hösten 2008 fick våra medlemmar sin första e-matrikel, som förhoppningsvis kommer att kunna uppdateras minst årligen, om inte oftare.

Pedagogiskt pris

Beslut fattades 1998 om instiftandet av ett nationellt pedagogiskt pris.
Redan året därpå,1999, utdelades i samband med riksmötet i Uppsala
det första nationella pedagogiskt priset till Ruth Holmström, Kristianstad.
Priset bestod av ett diplom och ett halssmycke från Skultuna.
Den som föreslås ”skall med entusiasm verka för att det pedagogiska
uppdraget genomförs på ett förtjänstfullt sätt och verka för idéer som går
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att omsätta i det praktiska vardagsarbetet och vara en god representant
för sin yrkeskår vara engagerad i något utöver det vanliga inom sitt område i nydanande och utvecklande syfte.”
Följande personer har tilldelats riksföreningens pedagogiska pris:
2007 Inga Lundvall, Eta
2005 Christina Nettelblad Malm, Skövde
2003 Ingrid Stjernquist, Delta
2001 Birgitta Wallbom, Xi
1999 Ruth Holmström, Kristianstad
Extra stipendium
2006 uppmärksammades de insatser Kerstin Stråby, Gamma, gjort för
föreningen genom att hon tilldelades ett stipendium, Carol Müllers-stipendium, vilket utdelades i samband med riksstyrelsemötet i Chi-Borås.

Ekonomi - fonder

Medlemsavgifter
Verksamheten i det svenska riksförbundet finansieras till största delen
av medlemsavgifter. Medlemmarnas bidrag i form av ideellt arbete och
gåvor har lett till att den svenska riksföreningen uppfyller de internatio
nella reglerna. Om ”permanent fund” resp. ”scholarship fund”. Ett kapital motsvarande 30 % av budgeten skall placeras som säkerhet, alltså ej
användas som likvida medel. Likaså skall riksföreningen avsätta motsvarande 0,8 US$ per medlem och år i en ”scholarship fund”.
Riksmötet fastställer medlemsavgfiten till den Svenska riksföreningenDen inkluderar avgiften till ”International” och till ”Scholarship”. Vid
riksmötet i Uppsala 1999 beslutades den svenska avgiften till 350 SEK
f.o.m. 00/01 samt vid riksmötet i Kalmar 2003 till 400 SEK. Dessa höjningar har  varit motiverade dels av dollarkursen och dels av höjningen
till ”International”. Vid Convention i Little Rock 2002 beslöts en höjning
av ”active fee” från 14 till 20 US$. Under senare tid har dollarkursen
gjort att en större andel av medlemsavgiften ”stannat” i den svenska kassan.
1994 var dock riksföreningens ekonomi mycket svag. Viktigaste orsa    35
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ken var den dyra USA-dollarn. Då kom denna appell från riksstyrelsen
med följande vädjan till medlemmarna: ”Du som gläds åt Ditt ΔΚΓmedlemskap och som dessutom har råd, är välkommen att hjälpa föreningen i detta prekära ekonomiska läge med ett frivilligt personligt
bidrag.”
Reseutjämningsbidraget
För att göra Sverige rundare och kretsarnas  kostnader för resor för sina
ordförande till riksstyrelsemöten har föreningen tillämpat ett reseutjämningsbidrag. Varje krets bidrar med en summa och kretsordföranden erhåller resekostnaden genom riksföreningen. Bidraget från
respektive krets var 500 SEK udda år och 1000 SEK jämna år och
höjdes vid riksmötet i Uppsala till 600 resp. 1200 SEK. På förslag från
kretsar beslutades i Kalmar 2003 att bidraget skulle vara 900 SEK /år,
för att kretsarna skulle få en jämnare utgift mellan åren.
Under 90-talet var det ganska enkelt att överblicka resekostnaderna
vid tillämpning av billigaste färdsätt. Utbudet av billiga biljetter och
svårigheten att planera i god tid ledde till att resekostnaderna ökade
kraftigt. Finanskommittén 2003/05 fick i uppdrag att se över resekostnaderna och föreslå ändringar.
Till riksmötet i Malmö överlämnades ett förslag som påminner om det
internatioinella systemet, d.v.s. en viss summa per mil vid resa med
bil. Förslaget innebar en möjlighet för kretsen att vara ekonomiska och
samtidigt ge ett visst friutrymme. Riksföreningen skulle också kunna
budgetera sina kostnader med större säkerhet. Detta förslag vann ej
gehör, utan finanskommittén fick i uppdrag att arbeta vidare. Nu prövas ett system, där kretsen står för kostnaden och kan i mycket god tid
före riksstyrelsemöten anhålla hos arbetsutskottet om bidrag till resan.
Något reseutjämningsbidrag är ej längre aktuellt.
Bidrag - Skolverket
Föreningen erhöll under ett antal år på 90-talet stöd från Skolverket,
s.k. Tidskriftsstöd, 2000 SEK. Detta stöd täckte då tryckkostnader för
vårt INFO. Efter uppvaktning hos Skolverkets generaldirektör utvid    36
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gades stödet till att inte bara finansiera tidskriften utan också utbildningsverksamheten. Innan stödet dramatiskt togs bort erhöll vi 25 000
SEK. Förutom finansiering av vårt INFO genomfördes 2000/2001 en
ledaraskapsutbildning och vid Europakonferensen på Island 2003 erhöll de svenska medlemmar, som medverkade med en work-shop, ett
bidrag för sin medverkan.
Den ekonomiska situationen gjorde det också möjligt att medverka vid
Kvinnor Kan-mässan i Luleå 2000.
Vid Convention i Dallas 1998 deltog en delegation från Sverige. Flera
deltagare erhöll då stöd från Skolverket inom ramen för internationellt
utbyte för lärare.
Bidrag - Delegationen för fördelning av stadsbidrag för kvinnors organisations- och jämställdhetsprojekt
2006 beviljades föreningen 60 000 SEK från för pedagogiskt utbyte
med Estland särskilt runt jämställdhetsfrågor och språkinlärning från
Delegationen för fördelning av stadsbidrag för kvinnors organisations- och jämställdhetsprojekt. Rapporter från projektet återfinns på
www.deltakappagamma.se
Genom dessa medel kunde bl.a. två estniska utbildare, Merike Saar
och Marge Kusmin från Tallinn, delta i vårt riksmöte i Umeå i mars
2007. Vi kunde också i augusti 2007 arrangera ett seminarium i Estland på temat Jämställdhet, demokrati och språkinlärning. 25 estniska
lärare deltog och följande svenska medlemmar kunde genom bidraget
från svenska staten delta i detta seminarium.
Ann-Marie Asker Badersten, Alpha, Elisabeth Fläring, Sigma, AnnCharlotte Berglund, Rho, Lisbeth Lindmark, Rho, Gudrun Nylander,
Pi, Elisabeth Björkman, Epsilon, Katariina Peltomaa, Epsilon, Marie-Louise Nordesjö, Epsilon, Maret Köster-Sandberg, Chi, Marianne
Skardéus, Chi Till seminariet kom även medlemmar från Tyskland och
Finland.
Medlen har också räckt till uppsökande verksamhet för bildandet av
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den första kretsen i Estland av The Delta Kappa Gamma Society International. Se Expansion.
Gästföreläsare
Den internationella föreningen har International Speakers Fund, vilken
göer möjlighet för medlemmar att på föreningens bekostnad besöka
ett annat land och föreläsa om något, som motiveras av föreningens
sju syften. I Sverige infördes år 2000 ett ekonomikst stöd till kretsar,
vilka önskade få medlemmar från andra kretsar som föreläsare. Utbudet av gästföreläsare finns på hemsidan. Verksamheten syftar till att
ge kretsarna stöd i genomförandet av sin programverksamhet. Tyvärr
har denna möjlighet inte använts i så stor utsträckning att budgeterade
medel förbrukats.
Scholarship Fund
Enligt Constitution kan en Scholarship Fund finnas både på krets- och
riksnivå. Avsättningen till den svenska fonden ha budgeterats och fastställts av respektive riksmöte. Fonden omplacerades 1998 från ett ka
pitalkonto till en flermarknadsfond. Fondens utdelning respektive nya
avsättningar inbetalades på tidigare kapitalkonto.
År 2000 konstaterade riksstyrelsen att ökningen av fonden översteg
förväntningarna och beslutade att utlysa stipendier på totalt 15 000
SEK. En kommitté tillsattes att ta ställning till de sex inkomna ansökningarna. Stipendier tilldelades Lilian Berghholtz, My, Anna Kumlin,
Zeta och Birgit Rütting, Tau.
Donation
Den 22 september 1999 undertecknade Ruth Öslöf donationsbrevet,
som innebar en gåva om 20 000 SEK att utgöra ett förskott på en fond
- Karin Fredriksson och Ruth Öslöfs stipendiefond. Fondens ändamål
skulle vara att ge resestipendier till medlemmar i Riksföreningen. Av
den årliga avkastningen skall 10 % läggas till fondens kapital och resterande utdelas. Fondmedlen placerades hösten 1999 i en flermarknadsfond.
Dessa båda kvinnor var med och startade den första kretsen i Sverige
och är således ”founders”. Ruth Öslöf verkade flera år som kassör och
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blev vår första rikskassör.

Northeast Regional Conference 1997

Fram till 1999, då Europa blev en egen region tillhörde de europeiska
medlemsländerna den nordöstra regionen. Detta innebar att vi européer
fick åka över till den amerikanska kontinenten för att delta tillsammans
med övriga medlemmar i vår region. För att göra det möjligt för fler
att kunna delta, erbjöd sig Sverige att vara värd för Northeast Regional
Conference 1997, vilket innebar att våra amerikakamrater fick komma
till oss. Ett djärvt förslag som antogs. En inbjudan att hålla North East
Regional Conference (NERC) i Stockholm i juli 1997, antogs vid Convention i Columbus. Detta skulle bli den första regionala konferensen
som någonsin hållits utanför den amerikanska kontinenten. Till NERCDirector valdes Dr. Judith (Judy) Raybern, Indiana.
Judith Raybern tillsatte en svensk Steering Committee med Gunhild
Kihlberg som ordförande för att genomföra den stora NERC i Sverige.
Alla kretsar skulle dras in i de omfattande förberedelserna.
Den svenska styrgruppen bestod av Gunhild Kihlberg, ordförande, Marianne Skardéus, sekreterare, Gudrun Nylander, ansvarig för kontakter
med konferensbyrån/hotell, Lena Nordesjö, ansvarig för affischer,tryckt
material, utställningar och press-releaser. Gertrud von Platen svarade för
konferensmaterial, VIP-listor, flaggor och kontakter med andra viktiga
personer.
Birgit Svensson, var ordförande för kommittén ”Festarrangemang,
Birthday Luncheon och Banketten”. Gamma-kretsen med Kerstin Stråby i täten hade tagit på sig den viktiga deltagarregistreringen och programplaneringen – ett uppdrag som krävde stor noggrannhet och,som
sköttes med den äran.
Kerstin Bengtsson, Ny, bar ansvaret för konferensens hela ekonomi
och skötte detta med ackuratess.Ekonomiskt var det också en god
konferens med vinst för svenska föreningen beroende bl.a. på för    39
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månlig dollarkurs och på ett hängivet och stort frivilligt arbete från
våra medlemmar utan ersättning.
Inledningstalade gjorde statssekreterare Carl Lindberg, som förmedlade hjärtliga hälsningar från utbildningsminister Carl Tham och som
gav en kort exposé över svenskt utbildningsväsende.
Programmets teman:
Session 1 Education of Physically Disabled Children in Sweden
Session 2 Technical and Natural Science Education – Also for Girls
or Only for Boys?
Session 3 Teaching in the New Europe - Presentations and Panel Discussion.
Konferensen blev mycket framgångsrik.Våra kamrater från övriga
Europa och från USA kom. Alla ”toppar” var där! Av de 490 deltagarna kom 350 från USA och Canada, 90 från Sverige och 60 från
övriga Europa. Alla var överförtjusta över att se så många i nationaldräkt och blomsterkransar. Stockholm visade sig i juli  från sin vackraste sida och Stockholms stadsponsrade och gav mottagning i Stadshuset  
efter konstens alla regler.
Hälsningarna från HKH Drottning Silvia, som godhetsfullt samtyck till
att stå som beskyddare för konferensen, gav extra glans till det hela.
Många berömmande ord inflöt.
                Europaregionen – tillkomst och utveckling
Europas förslag att få bilda en egen region kom upp på dagordningen
vid International Convention i Nashville, Tennessee 1994. Tyvärr kom
frågan upp allra sista på dagordningen eter segdragna procedurfrågor.
Minst hälften av alla registrerade medlemmar måste vara närvarande för
att beslut skall kunna tas och vid det laget var det svårt att få tag på
så många. Deltagarna räknades och räknades om igen, medan korridorerna utanför genomsöktes efter medlemmar tills det var tillräckligt många.
Även diskussionerna fördröjdes. Europaordförandena hade noga förberett sin strategi och sina inlägg, men allting drog ut på tiden. Kerstin
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Stråby tryckte i sitt inlägg på att Europa var det område inom ΔΚΓ, där
medlemsantalet hade störst möjlighet att öka, men att Europa då hade
behov av en egen plattform. Vidare framhöll hon att Steget från kretsmöten och riksmöten till internationella möten är stort och kostsamt och
att vi behövde Europaregionen för att känna oss riktigt hemma i föreningen. Vid omröstningen var siffrorna oväntat positiva. 658 röster lades
för och 825 mot.  Detta var över förväntan. Många goda råd gavs samt
uppmuntran från våra systrar i USA att göra ett nytt försök vid nästa
Convention.
Ett led i utvecklandet av den europeiska regionen var det Europamöte,
som hölls i Canterbury, England, 7-9 april 1995. Cirka 200 deltagare
kom, varav 10 stycken från Sverige. Svenskarna utmärkte sig genom att
bjuda på ett traditionellt svenskt midsommarfirande.
Tyvärr kunde inte vår europarepresentant delta, på grund av en konvalescens efter en svår bilolycka. Dorothy Haley, från Storbritannien var
fram till 1996 European Representative och efterträddes av Eva Bredal,
Norge, som valdes i Ohio 1996 till vår nästa European Representative.
Efter stora arbetsinsatser från europeiska ledamöter och efter skicklig
argumentation från Dorothy Haley, brittisk medlem, antogs  beslutet vid
International Convention 23-27 juli 1996 i Columbus Ohio, att bilda en
”Femte Region - Europa”. Beslutet följdes av ytterligare beslut om att
direktiv skulle utarbetas för att tillsätta en internationell ad hoc-kommitté, som skulle utreda följderna av och ge konstruktiva förslag till
ändringar i Constitution och International Standing Rules att antas vid
International Convention i Dallas, Texas 1998.
Som en följd av besluten vid International Convention kallade internationella presidenten Paula Dent i augusti 1996 Lisbeth Wieslander att
ingå i den internationella Ad Hoc Committee – Fifth Region, som under
åren 1996 - 98 kom att sammanträda tre gånger, två gånger på Headquarters i Austin och en gång i samband med NERC i Stockholm.
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Lisbeth Wieslander deltog bl.a. i Austin, Texas, USA, 29/1 – 2/2 1997
i sammanträde i The Ad Hoc Committee for the Implementation of the
Fifth Region Europe. International President ����������������������
Paula Dent och kommittéordförande Carol Mueller markerade med kraft att den nya regionen
skulle vara en syster inte en dotter.
Ett ekonomiskt genombrott gjorde kommittén när snilleblixten kom,
att inte öka ut antalet ledamöter i föreningens olika kommittéer utan
låta den ordförandepost som brukar ligga utanför NW, SW, NE och SE
( Mprthest, Southwest, Northeast and Southeast Regions) tillfalla den
nya europaregionen och låta ordföranden rekryteras bland dem. Antalet
kommittéledamotsplatser skars därmed ner från förväntade 111 till 97.
Merkostnaderna för den femte regionen stannade därmed vid anspråkslösa 8 000 US $. Konsekvenserna av att få en Europaregion var bl.a. att
en medlem från Europa skulle finnas i varje internationell kommitté.
Dr. Gunhild Kihlberg besökte i maj-juni 1997 årsmötet i Nederländerna, Driebergen, där de europeiska ländernas ordförande mötte upp. Här
diskuterades kriterier för en European Director.
I samband med NERC hölls den välbesökta workshopen Information,
Please - the Fifth Region den 10 juli och ställde sig öppen för frågor
och förslag.
Vid International Convention i Dallas, Texas, 12 – 19 juli 1998, antogs
de stadegändringar i Constitution och Standing Rules, som var nödvädniga för en femte region och därmed var Europa en femte självständig
region med egen European Regional Director - Christina Lindquist, Epsilon - och inbjudan till första European Regional Conference i Breukelen, Nederländerna, 4—7 augusti 1999. Carol Mueller blev ”councillor” under en övergångsperiod. Detta väckte stora förhoppningar att
Europa skulle få en mer framträdande roll i föreningens utveckling och
verksamhet.
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Christina Lindqvist – första europadirektör
Första European Director blev Dr. Christina Lindqvist, Epsilon, 19982000. Hon hade nominerats av Sweden State 1997. Den 28-29 november 1998 träffades samtliga europeiska riksordförandena samt European
Regional Director för att planera det kommande samarbetet inom Europa och den första kommittén för European Forum skapades. Riksordförande Gudrun Nylander representerade Sverige i denna kommitté.
Christina Lindqvist blev därmed representant i den internationella styrelsen och deltog som sådan i tre styrelsemöten per biennium i Austin,
Texas, och därutöver i ett stort antal möten med medlemmar och ordförande i Europa. I och med detta blev Europa också representerat i de
flesta internationella kommittéerna, med allt vad det innebär av möjligheter att påverka och informera. Christina ansvarade för regionens
första regionkonferens som således ägde rum i Breukelen, Nederländera
1999. Tema:Working Together…the Power to Change Lives. Den var
mycket välbesökt inte minst av svenska medlemmar som med liv och
lust deltog i alla aktiviteter. Carlo Mueller från USA, som hela tiden
stött tillblivelsen av en Europaregion, var naturligtvis på plats.
Efter Dr. Christina Lindquist följde som European Regional Dircetor
Mrs. Anne Catoor, Storbritannien 2000-2002, Dr. Sigrun-Klara Johannisdottir, Island 2002-2004, Ms. Marja Leena Leskinen, Finland 20042006 och Drs.Trijny Schmitz du Moulin, Nederländerna, 2006-2008.
Det första Europamötet ägde rum i Breukelen i Nederländerna 1999 och
följdes av möten i Malmö, Sverige, 2001, i Reykjavik, Island 2003, i
Åbo, Finland 2005, och i Sanct Mary´s College, Strawberry Hill, London 2007.
28 svenskar, av vilka flera höll workshops, deltog i mötet i Reykjavik,
som hade temat Using the Purposes. Guiding our Actions.
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Sverige värd för Europakonferens
2001 stod Deltakretsen, Sverige, för värdskapet av European Regional
Conference. Platsen var Malmö. Mycket tid ägnandes åt att förbereda
European Regional Conference, En Steering Committee, med Birgit
Svensson som ordförande, samarbetade med Regional Director Anne
Cattoor, Storbritannien. Sommaren 2001 tog Malmö emot 250 deltagare i konferensen som bjöds på föreläsningar och workshops. Malmö
stad bjöd på supé i det vackra Rådhuset.

Expanison - Danmark

Länge har diskussionen funnit i Sverige om det lämpliga i att expandera vår förening till våra grannländer, speciellt Danmark och Estland.
Tidigare försök har inte riktigt velat lyckas.
I samband med Europamötet i Åbo 2005 fick Marianne Skardéus uppdraget från dåvarande Internationella presidenten Jackie Cuppy och Dr.
Barbara Day och Marika Heimbach från International Expansion Committee att försöka starta verksamhet i Danmark.
Arbetet inleddes med ett besök i Köpenhamn/Gentofte tillsammans
med en delegation från Delta-kretsen. Delegationen blev väl mottagen, men tyvärr var intresset för föreningen svalt. Andra kontakter som
togs var inte heller något att bygga vidare på. Det naturliga nämligen
att börja med huvudstaden, visade sig inte vara rätt väg. Det naturliga
nämligen att börja med huvudstaden, visade sig inte vara rätt väg.
En ny strategi togs fram. Genom att utnyttja kontakter mellan Högskolan i Borås, där Marianne Skardéus var anställd, och Lärarutbildningen
i Hjörring i Nordjylland formades en bas att arbeta vidare från. Kontakten med Hjörring tillsammans med nya kontakter vunna via hudratals
mail och telefonkontakter ledde till en resa till Danmark i mars 2006,
då Hjörring, Aalborg, Aarhus och Sarpsborg besöktes i syfte att introducera förening.
Tack vare ett mycket vänligt mottagande av Vibeke Jörgensen och se    44
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nare Elsebeth Gabel Austin i Hjörring började kontakterna fördjupas.
Ytterligare många mail och telefonsamtal gjorde det möjligt att under
hösten 2006 genomföra en turné om fem dagar runt Danmark, då träffar med pedagoger i Hjörring, Aalborg, Aarhus, Haderslev, Odense och
Ringsted genomfördes.
Ett möte inplanerades till den 23 mars 2007, där tanken var att fortsätta
diskussionerna och erbjuda Ulrike Gottlob som föreläsare. Därefter började stenen rulla. I december var Hjörring redo för invigning!
Den 23 mars 2007 hölls så den högtidliga invigningen av Danmarks
första krets och första19 medlemmar i Hjörring i närvaro av Internationella Presidenten Barbara Day, Lynn Leatherwood från North Carolina,
Ulrike T.B. Gottlob, riksordförande i Tyskland, som talade om ett projekt som stöds av Tyskland SOLidarity with WOmen in DIstress (SOLWODI) Kate York från Storbritannien,Oddny Damgaard från Norge och
Gudrun Nylander och Marianne Skardéus från Sverige. Deltog gjorde
också ordförande i Expansionskommittén Marika Heimbach, Tyskland
och Jill Foltz, Membership Service, HQ, Austin, Texas.
Det blev en stark upplevelse för alla deltagare i denna härliga H.C.
Andersen –miljö. Många kort och e-postbrev hade sänts till nya riksordförande Elsebeth Gabel Austin. Redan i oktober samma år invigdes
Danmarks andra krets Beta i Odense med 12 nya medlemmar.
”En psykologiskt viktig del i arbetet med expansionen i Danmark var
stödet från uppdragsgivarna och expansionskommitteerna med Marika
Heimbach som ordförande. Gudrun Nylander, Pi, erbjöd sig att vara
Chaufför och var ett ovrderligt stöd!
Och varmt tack till alla och inte minst de danska pedagogerna, som trodde på vårt budskap!” (Marianne Skardéus)
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Blivande danska Alphor i Hjörring: Längst till vänster Vibeke och trea från vänster Elsebeth.

Expansion - Estland
Den 8 mars 2008 invigdes Estlands första krets i Tallinn med 24 medlemmar och 24 tillresta gäster från USA, Sverige, Finland, Norge och
Tyskland. Invigningen skedde i Tallinns stadsbibliotek med all värdig
het som ett sådant tillfälle kräver. Installationen var professionell och
enligt föreningens ritualer men också varm och generös. Ceremonin
genomfördes av vår Internationella president Barbara Day tillsammans
med expansionskommitténs ordförande  Marika Heimbach och Marianne Skardéus, före detta riksordförande, Sverige och den som tagit
initiativet till en krets i Estland.
Totalt deltog 49 personer i invigningscerenomin. Förutom våra estniska pedagoger kom 24 gäster till Estlands installationsceremoni, av
dessa var fem från USA, sex från Sverige, fem från Norge och tre från
Finland. Många riksföreningar hade sänt generösa gåvor för att stöjda
Estlands expansion, som Kalifornien, Georgia, Kentucky, Louisiana,.
Oklamona, Oregon, Tennessee Texas, Virginia och Sverige.
Expansionsarbetet i Estland hade möjliggjorts dels genom Ann-Marie
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Asker Baderstens, Alpha, vida kontaktnät i Estland och dels genom
medel från den svenska Delegationen för fördelning av stöd till kvinnors
föreningsliv och jämställdhetsprojekt.
När det blivit klart att riksföreningen fått dessa medel från denna Delegationen   skrevs en PM till ”International Expansion Committee”,
som uttryckte att det förelåg goda möjligheter att starta en krets i
Estland genom det pedagogiska utbyte, som skulle påbörjas tack
vare de influtna medlem. Denna PM  mottogs med viss avvaktan.
När det sedan i december 2007 stod klart att det fanns intresse för
att starta en krets i Estland var uppbackningen total. Alla förberedelser vidtogs och bl.a. valdes en styrelse med Anu Joon, som
första riksordförande.
Därmed har Europas stärkt sina positioner och representeras i dag av nio
länder; Norge, Sverige, Island, Finland, Nederländerna, Storbritannien,
Tyskland och Danmark och Estland.
Arbetet med bildandet av kretsen föregicks, förutom av många mail och
telefonsamtal, av totalt fyra besök i Estland. Tallinn, Pärnu och Tartu besöktes och dessutom genomfördes ett pedagogiska seminarium i Tallinn.
Rapporter från seminariet återfinns på www.deltakappagamma.se.

Invigning i stadsbiblioteket i Tallinn 8 mars 2008
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Europaforum

Stadgarna föreskriver att det skall finnas fora för Latinamerika, USA,
Canada och Europa. Europas forum är det yngsta. Det har funnits sedan
beslutet om en Europaregion togs, d.v.s. sedan 1998. Medlemmarna i
forum beslutar om verksamheten, som skall vara av pedagogisk art. Av
hävd utser varje land i Europa en deltagare.
Ordförande för Europaforum:
Marja-Leena Leskinen Finland, 1998 - 2000,
Marianne Skardéus, Sverige 2000 - 2002.
Cor Wolff-Heinz, Nederländerna, 2002 - 2004
Birgit Svensson, Sverige. 2004 - 2006
Ria Bleeker,Nederländerna, 2006 - 2008
Teman:
1999 i Breukelen: To be young in Europe what does it mean?
2000 i Toronto: 2001 i Malmö: Partnership: Advancing Teaching and Learning
2002 i Little Rock: Partnership:
��������������������������������������������
Advancing Teaching and Learning
2003 i Reykjavik: Using the Purposes. Guiding our Actions
2004 i Minneapolis: Old Purposes - New Measures
2005 i Åbo: Diversity - Possibilities or Threats?
2006 i San Diego: Practising Democracy at Schools
2007 i Richmond, England:
2008 :Rosemont, Chicago, Wisdom and Passion
Europaforum stödjer det elektroniska nyhetsbrevet EuForia, som är ett
bra och billigt sätt att hålla kontakten mellan våra europeiska medlemmar och för att utbyta idéer. Nyhetsbrevet ges ut fyra gånger om året och
sänds till alla som har e-post. I Sverige läggs EuForia ut på hemsidan
www.deltakappagamma.se.
Svenska riksföreningen har under 2007-2008 skickat två skrivelser till
Europaforum: En som påpekar att forumet är en mötesplats för pedagogiska frågor och inte har en beslutande funktion och en annan där
forumet uppmanas att nå ut till alla medlemmar genom att sprida in    48

               Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

formation om vad som diskuteras vid forumet t.ex. genom en hemsida.
Poängen är att även de medlemmar som inte kan delta i Convention eller
Europa Regional Conference skall kunna ta del av vad som diskuteras.
Tekniken har vi ju!

Internationellt arbete

Som medlem i The Delta Kappa Gamma Society International har man
möjlighet att engagera sig på kretsnivå, riksnivå och internationell nivå.
Genom att engagera sig på riksnivå och internationellt får man en ökad
förståelse för föreningen och dess potential. De medlemmar som har engagerat sig vittnar ofta om hur mycket det gett i form av kontakter och
uppskattning. Ett engagemang synliggör individens intresse för föreningen och belönas med uppskattning. Många av våra medlemmar har stolt
kunna berätta hur deras engagemang lett till fler och fler uppdrag inom
föreningen.
Det finns också ett intresse från Svenska riksföreningens sida att så
många svenska medlemmar som möjligt är aktiva i våra internationella
kommittéer. Det är på detta sätt vi kan påverka föreningens utveckling.
Föreningen har två rekryteringssätt till internationella kommittéer.
1. Man låter sig rekommenderas (av riksordförande, kretsordförande
etc.) till några av de internationella kommittéerna före 1 juni, det år det
är Convention. Den nyvalda internationella presidenten utnämner kommittédeltagarna. (Appointment).
2. Man låter sig nomineras (sista datum 15 oktober året innan Convention). till någon av följande kommittéer: Nomination Committee, Finance
Committee, Educational
�������������������������������������������������������������
Foundation Board of Trustees, eller någon post
inom International Administrative Board (European Director,Memberat- Large, osv.) ������������������������������������������������������
Nomineringen görs av valberedningen och själva  valet
görs vid Convention.
Vi har många svenska medlemmar som har blivit utnämnda, ”appointed” eller”nominated” att arbeta i de internationella kommittéerna och
vi har all anledning att vara stolta över dem och deras engagemang. (Se
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översikten i bilaga 5).

Speciellt skall nämnas

Lena Nordesjö, Phi, och Lisbeth Wieslander,Eta, som inbjöds till Focus
2000 Summit Conference tillsammans  med 24 deltagare från vissa internationella kommittéer som samlades på HQ i Austin, Texas, augusti 1999
för att bearbeta den medlemsenkät om ΔΚΓ:s framtida riktning .
Christina Lindqvist, Epsilon, som 1998 - 2000 var European Director
och 2002-2006 satt i International Administrative Board som Memberat-Large. Styrelsemedlemmarna utses av den internationella presidenten
att besöka ett antal medlemsländer.
Birgitta Johansson, Sigma, som 2002-2006 som första europé var delegat i Finance Committee och dessutom innehade ordförandeskapet 20042006
Kerstin Stråby, Gamma 2000 - 2004 och Gudrun Nylander, Pi, 2004 2008 har vardera suttit fyra år i Nomination Committee
Birgit Svensson, Delta, valdes till European Director 2008 - 2010.
Marianne Skardéus, Chi, första europe, som invalts i Education Foundation, Board of Trustees, 2008 - 2014.
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Αα ALPHA
Våra kretsordförande:
1994-95
Gunhild Kihlberg (Gunhild valdes till riksordförande 1995)
1995-98
Sylvia Edgren
1998-2000
Gunilla Söderström
2000-2002
Anne-Marie Asker Badersten
2002-2004
Inger Palmqvist
2004-2006
Margit Bjernekull
2006-2008
Else Rumar
De olika kretsordförande i Alpha från 1994-2008 har präglat kretsen utifrån olika perspektiv och intressen. Samtidigt har de fört traditionerna
från föregångarna vidare. Man kan också se hur utvecklingen i samhället
och världen speglas i programmen. Tydliga exempel på detta är program
som Ryssland och Baltikum efter 1991, där Elisabeth Hedborg berättade
om kvinnors situation. 1995 efter Sveriges inträde i EU har flera program
belyst det europeiska perspektivet som i programmet Kvinnor och EU.
Under kulturhuvudstadsåret 1998 knöt Alpha under Sylvia Edgrens ledning an till denna för Stockholm viktiga händelse. Det ordnades besök på
Moderna museet och på universitetets Aula Magna, båda nyinvigda.
    51

Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

Ämnet ledarskap har, som naturligt är, också funnits med. Gunilla Söderström är den president som i synnerhet har framhävt detta tema.
Något som i högsta grad har satt sin prägel på Alpha-kretsen är kulturen.
2002 hölls i september en riksstyrelse- och medlemskonferens med rubriken Museet som pedagogisk skattkammare . Två av föreningens medlemmar är museipedagoger, Jeanette Rangner på Nationalmuseum och
Ingrid Gullberg Wulff på Naturhistoriska Riksmuseet. Vi Alphor har fått
uppleva många intressanta och berikande visningar. Under senaste året
har vi besökt en Linnéutställning på vardera av dessa museer.
Den som framförallt har fört in teatern i vår krets är Anne-Mari Asker
Badersten. Vi har henne att tacka för både operaföreställningar på Folkoperan och teateruppföranden på Stadsteatern. Särskilt givande har det varit när vi fått en introduktion av regissören eller en diskussion med några
skådespelare efter föreställningen.
Pedagogiska program
När man läser årsberättelserna finner man att många olika aspekter på det
pedagogiska hantverket och på skolformerna behandlats. Rubriker som
Förskola - Skola och Integrerad skola - fritidsverksamhet är goda exempel från 90-talet. Här speglas utvecklingen mot en skola, som knyter
samman förskola med lågstadium.
Under 2000-talet finner man flera olika temata i programmen t.ex.Nya
skolformer. Inom detta tema anlades ett internationellt perspektivpå skolan. Ytterligare ett tema togs upp under samma period, initierad av presidenten Margit Bjernekull, Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.
Detta gav oss inblickar i vilka hjälpmedel det finns och hur viktig roll en
speciallärare har i dagens skola.
Studieresor
Studieresa till Tallinn, 21-23 april 2005. Resan var i första hand planerad
av Anne-Mari Asker Badersten, medan Merike Sild hade utarbetat en ingående introduktion till Estland. Båda har estnisk bakgrund, något som
gav ett särskilt djup åt resan. Stommen i programmet var studiebesöken
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på tre sinsemellan helt olika skolor. På Östersjögymnasiet, där största
delen av eleverna är rysktalande, fick vi se hur immersion-metoden (=
språkbad) tillämpades. Eleverna fick de första åren lära sig estniska genom att läraren enbart talade estniska och eleverna så småningom svarade på estniska. Huvudintrycket av estniskt skolväsen är att ambitionen
är hög och resultaten därför också mycket bra.
Studieresa till Bryssel, 5-9 april 2006. Kersti Hjertqvist, medlem i Alpha,
bodde under några år i Bryssel. Hon hade ordnat ett mycket intressant
program som innehöll studiebesök på EU-parlamentet, på Skandinaviska skolan och på ett internationellt dagis Tutti Frutti. Vi fick dessutom
lära oss mycket om Bryssel på en guidad vandring genom stadens centrum. Ett kulturellt inslag var en mycket rolig föreställning på en anrik
marionetteater. De 14 deltagarna vände hemåt, många intryck rikare.
Bägge dessa resor företogs under Margit Bjernekulls presidentskap. De
uppskattades mycket av deltagarna.
Datoriseringen
Kersti Hjertqvist är den som genomförde datoriseringen av Alpha. Detta
var ett stort arbete och betydde att all information från styrelsen lätt och
smidigt kunde nå ut till våra medlemmar. Nu är det enbart tre med-lemmar, som får sin information med vanlig post. Detta är en mycket viktig
reform, som genomfördes under Inger Palmqvist tid.
Internationell konferens i Stockholm 1997
närmare bestämt 7-13 juli ägde North East regional Conference rum i
Stockholm under HM Drottning Silvias beskydd. Konferensen leddes
av riksordförande Gunhild Kihlberg, Alpha. Detta var unikt, eftersom
det var första gången The Delta Kappa Gamma Society International
höll en stor konferens utanför USA. ����������������������������������
Mottot för konferensen var We Create Tomorrow …We Make Choices! – Energy through Synergy. Plane������
ringen sköttes i första hand av Riksstyrelsen, men Alpha fick ta hand om
mycket av förberedelserna på plats och fördela arbetsuppgifterna.
Flera av programpunkterna under symposiet, såsom Education in Sweden and Europe Today, betonade det europeiska perspektivet. Kerstin
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Stråby, Gamma, Marianne Skardéus och Gunhild Kihlberg, Alpha var
huvudansvariga. Konferensen måste således ses som ett viktigt led i
utvecklingen mot en europeisk region av The Delta Kappa Gamma Society International. Till konferensen kom 437 deltagare från 11 länder.
Ett digert utbud av föreläsningar och workshops erbjöds deltagarna.
Ett kulturprogram hade också skapats: Mottagning i Stadshuset, Skansenkväll och Night-on-the-Town. Ett mycket uppskattat inslag var ett
musik-och dansprogram. Dansarna iförda folkdräkter framförde våra
traditionella ringlekar. Fyra av texterna hade översatts till engelska.
Vad sägs om The little Frogs? �����������������������������������������
To watch the little frogs is a matter of
fun! No ears,no ears and tail you can see none……… �������������
Bakom succén
stod Berit Nordlund och Ulla Assarsson Eklöw.
I detta sammanhang vill jag framhålla Ulla Assarsson Eklöw som en
Alpha-syster, som med sin entusiasm och sitt duktiga ledarskap har
inspirerat kretsen ända från dess första år och gör så än idag.
Alphas profil
Alpha är den äldsta kretsen i Sverige, bildad 1972. En av grundarna
Ingeborg Hjorth-Åkerman är fortfarande i livet. Det är en stor krets, där
medlemstalet har svängt mellan 50 och 60 under de senaste 14 åren.
Medelåldern måste sägas vara ganska hög, då åtskilliga av medlemmarna gått eller snart går i pension. För tillfället är 19 pensionerade,
men fortfarande aktiva som medlemmar. Det finns bara få som är i trettioårsåldern. 27 medlemmar är eller har varit anställda på gymnasie
skolor medan c:a 10 har varit det på grundskolans olika stadier. Det
finns en lektor vid universitet och en på lärarhögskolan, en utbildningsledare, två museipedagoger, 2 specialpedagoger och en pedagogisk
chef för modersmålsundervisningen (= hemspråken).
Invalet
Genom invalet har styrelsen möjlighet att påverka spridningen på ålder
och yrken. Vårt sätt att förbereda inval är att bjuda in gäster till våra
arrangemang för att se vad våra möten innehåller och vad syftet med
föreningen är. Ordföranden brukar skicka ett brev till de föreslagna
medlemmarna för att förklara vad Alphas policy är. Det svåraste är att
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fånga de unga pedagogernas intresse för vår krets.
Kontakter nationellt och internationellt
Vi har knutit kontakt med andra kretsar och enskilda medlemmar först
och främst vid Riksstyrelse- och Europamötena. Under alla år har Alphakretsen varit rikt representerad även i USA vid Convention. Det känns
alltid som ett lyft när man träffar Deltor från andra delar av Sverige eller
andra länder. Höjdpunkter har varit när det nyinvigda Danmark var med
på Europakonferensen i London 2007 och nu när vi var tre Alphor som
deltog i invigningen i Tallinn 8 mars 2008. Det kändes som en injektion
för hela organisationen, när de 22 kunniga och entusiastiska estniskor
invigdes – ett historiskt ögonblick.
Kommittéer
En viktig del av arbetet inom organisationen sker inom kommittéerna.
Medlemmar från Alpha har varit aktiva både på det nationella och internationella planet. Många namn borde nämnas i detta sammanhang, men
platsen tillåter det tyvärr inte.
Glädjeämnen och sorger
Det viktigaste är den samhörighet vi känner inom vårt kvinnliga nätverk.
Genom diskussioner och samtal om föreningens syften, om utbildningsfrågor och rent allmänmänskliga ämnen har vi i Alpha känt att kretsen
är viktig för oss. Traditionerna som manifesteras i våra omtyckta våroch julfester, då kretsens suveräna matmor Ingrid Berglind trollar fram
utsökta rätter på bordet, sådant är en viktig sammanbindande faktor. Det
uppstår vänskap därför att vi har gemensamma mål och intressen.
Vår krets är stor och därför har styrelsen svårt att engagera alla, detta
är ett bekymmer. I en storstad finns det många andra arrangemang, som
vi har att konkurrera med. För oss är det därför mycket viktigt att skapa
intressanta program.
Slutorden får bli: Vi inviger varje år c:a fyra nya medlemmar, vilket är
ett tecken på att Alpha fortfarande har livskraft.
Else Rumar
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Ββ BETA
Inledning
Inför riksstyrelsemötet i Göteborg hösten 2008 vill vi försöka teckna ner
vad som hänt under de senaste 15 åren i Beta-kretsen. Medlemsantalet
under dessa år har hållit sig mellan 16 och 23. Vi har under flera år gjort
ansträngningar att rekrytera medlemmar, gärna lite yngre, för kretsens
fortlevnad. Som tur är har medlemmar velat stanna kvar i föreningen
efter pensionen och då kunnat ägna tid åt denna. Hur skulle vi klarat oss
utan dessa? I en så liten förening har det varit möjligt att träffas i hemmen och där har vissa medlemmar (speciellt Gun Ericson) varit ytterst
gästvänliga.
Verksamhet
Återkommande program har varje år varit årsmöte med invigning, egoföredrag och en ”nobelfest”. Vår ordförande Doris Axelsen var den som
redan 1988 startade våra uppskattade nobelfester, där vi brukar lyssna till
ett föredrag om den senaste nobelpristagaren i litteratur. Efter föredraget
intar vi en lite festligare måltid, ibland i egen regi och ibland på Ågrenska villan. Medlemmar från de närliggande kretsarna brukar då närvara,
vilket Betorna uppskattar mycket.
Här kommer några glimtar från våra aktiviteter. Vi väljer att ordna in
vårt innehåll under några rubriker.
Pedagogisk verksamhet i och utanför skolan
Vi har besökt olika skolor och skolformer, t ex Angereds gymnasium, där
rektor, tillika medlem Kerstin Lidén, visade upp de nya satsningarna på
olika utbildningar, och Maleviksskolan, där rektor berättade om fördelarna med att vara kommunal friskola. På Ågrenska lärde vi av vår
medlem, Pia Wallenkrans, hur man tar vara på hela familjen till barn
med svårigheter inom koncentration/uppmärksamhet, motorik och perception.
Undervisning och utbildning finns ju också utanför ordinarie skolsyste    56
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met. Vi fick höra hur det är att vara kvinnlig präst och hur konfirmandundervisningen bedrevs, speciellt när den gavs för vuxna, vilket var en
ökande verksamhet. Vi lyssnade till en kvinnlig polis och hennes arbete
med ungdomar, och vilka fördelar det finns med att vara kvinnlig polis
i de situationerna.
Några medlemmar arbetar på Göteborgs stora science center Universeum, som vi därför fått tillfälle att besöka. Speciellt minns vi när Jättelika
monsterkrabbor (Kungskrabbor) från Barents just anlänt och långsamt
skulle vänjas vid vattnet på Universeum.
Redovisning av resultatet av nationella utvärderingarna 1998 och 2003
gjordes eftersom de genomförts av en av våra medlemmar, Christina
Kärrqvist.
Genusperspektivet
En teaterföreställning vi minns är när Göteborgs stadsteaters Inger Hayman gestaltade Lise Meidner och den upprörande historien när hon förbigicks med absolut tystnad vid utdelandet av nobelpriset till hennes
kollega Otto Hahn 1944. Vi har lyssnat till modern forskning om lärares
pedagogiska arbete, hur bedömningar av ansökningshandlingar skiljer
sig åt, beroende på om de sakkunniga varit kvinnliga och manliga. Vi
har besökt kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, som är ett specialbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning.
Estetisk verksamhet
Vi har breddat våra kunskaper inom konst och musik genom att besöka
Världskulturmuséet, Gunnebo slott och lyssnat till den unika nybyggda
orgeln i Örgryte nya kyrka. Vi har varit med om att en av våra medlemmar, Gerd Mårtensson, presenterat sin vurm för och sitt kunnande om
nomadmattor. Besök på Konstepedimin och hemma hos konstnärer har
hört till våra programpunkter. Bland annat har vi sett fantastiska broderier med applikationer. Da Vinci-utställningens guidade tur besöktes av
många medlemmar. En författare inbjöds till oss för att läsa egna dikter
och tala om sitt författarskap.
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Internationella kontakter och utblickar
Två av våra medlemmar har genom fonden Golden Gift fått möjligheter
att delta i ledarskapsutbildning i USA. Detta har kommit medlemmarna
i Beta tillgodo, bland annat har vi deltagit i ”personality tests”. Den som
gett oss många internationella kontakter är Ann-Marie Kyrk, bland annat var i samarbete med Svenska institutet en grupp lärare, deras elever
och rektor här från Vitryssland. Beta-kretsen fick tillfälle att träffa dem
en kväll. Vid en god middag i en medlems hem fick vi inblick i dessa
vitryssars både politiska och sociala förhållanden.
Ett exempel på vår krets internationella kontaktmöjligheter märktes när
två amerikanskor var på rundresa i Europa inklusive ett Sverigebesök
och sökte upp vår krets. Under ett dygn tog två betor hand om dessa med
ett digert dagsprogram.
Vissa föredrag har handlat om kvinnor andra länder, bl. a. Indien och
deras utbildningsmöjligheter. Det handlade om kvinnor, utbildning, minilån och företagsamhet.
Övrig verksamhet
Under perioden har skolan genomgått stora förändringar, såväl pedagogiskt som i ledarskaps- och organisationsutveckling. Våra medlemmar,
Monica Hallborg och Rose-Marie Tebelius har villigt delat med sig av
sina kunskaper inom området pedagogiskt ledarskap.
Vi har lyssnat till föredrag om EG och inför eventuellt EU-medlemskap.
En av våra medlemmar, Maj-Lis Sjöbeck, informerade oss om den förnyade lärarutbildningen.
En intressant stund vara när vi lyssnade till en av våra medlemmars,
Margareta Frisack, arbete i BRIS.
Slutord
Ego-föredragen i föreningen är en tillgång eftersom vi får vara med om
spännande personliga resor och eftersom man lär känna varandra for    58
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tare. De nya medlemmarna kommer också snabbare in i gemenskapen.
I samband med alla dessa möten har vi ätit något gott och samtalat om
vad vi nyss hört och sett eller något helt vardagligt. Samtalsämnen har
aldrig saknats. Först när vi gör denna sammanställning ser vi hur våra
vyer har vidgats genom föreningen och hur vi haft glädje och stöd av
varandras kunskaper och erfarenheter. Vi hoppas att våra rekryteringsansträngningar skall lyckas för vi unnar fler att få vara med.
Gun Ericson			

Christina Kärrqvist

Γγ GAMMA (Umeå)
Medlemmar och möten
Antalet medlemmar har under alla år varit ca 30 stycken. Några slutar,
andra kommer till. Som i de flesta föreningar är det svårt att få med nya
unga medlemmar. Arbetssituationen för unga pedagoger idag är starkt
förändrad. Tid är en bristvara. Utmaningen för föreningen är att bjuda
ett program som kan vara ett andningshål och påfyllnad av energidepåerna. Ambitionen för rekrytering till vår krets har varit att få en så
bred representation av olika typer av pedagoger som möjligt. Det ger en
möjlighet att på ett enkelt och stimulerande sätt ta del av kunskaper och
erfarenheter. Vi har noterat att många av våra medlemmar under resans
gång har avancerat till skol- och arbetsledande befattningar. Andelen
”vanliga” lärare har sjunkit. Speciellt låg- och mellanstadielärare är nu
underrepresenterade, men rekrytering pågår.
Vi har ingen fast möteslokal, utan förlägger våra möten till våra olika
arbetsplatser eller andra spännande ställen. Så har vi till exempel varit
i BRIS lokaler, på Brottsoffermyndigheten och i Umeås nya observatorium, Umevatoriet. Och självklart har vi varit på olika institutioner
på universitetet och i ett flertal skolor i Umeå. Med dagens pressande
arbetssituation är det svårt att hitta ledig tid. Mötena får inte vara för
långa.
Klockan 21 bör de vara avslutade. Ett bra programinnehåll med efterföljande strukturerade diskussioner är det som lockar våra medlemmar.
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Pausgymnastik vid riksmötet i Umeå 2007 under ledning av Liisa Ängqvist

Möteskvällarnas förtäring har vi bestämt ska vara lätt att ordna. Vi turas
om så att tre medlemmar hjälps åt vid varje möte. De står för kaffe eller
te och bröd, ost och frukt och ofta en kaka. Årsmötet håller vi på landet
på dagtid en lördag i maj. I samband med det äter vi en festlig måltid. Då
har vi tid för samtal och alla är förväntansfulla inför sommaren och våra
Gamma-planer inför hösten.
Gamma-kontakter
Det är otroligt inspirerande för Gamma-kretsen att ha en medlem, som
har ingående kunskaper om föreningen och dessutom många internationella kontakter. Kerstin Stråby var riksordförande 1993-1995 och har
varit med i flera kommittéer i ΔΚΓ International såväl som i Sweden
State. Hon arbetade intensivt för att Europa skulle få bilda en egen region inom ΔΚΓ och med hjälp av sina goda kontakter gjorde hon en
strålande lobbyinsats.
1994 var kretsen värd för riksstyrelsemötet med utbildning av nya kretsordförande och krets- kassörer. Även 2007 var ett välbesökt riksmöte
förlagt till Umeå. Dessutom var Gamma-kretsen liksom övriga kretsar mycket engagerad i North East Regional Conference i Stockholm
1997.
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Att vara med och ordna dessa större möten har gett alla i kretsen möjlighet att få kontakt med medlemmar från andra kretsar och även med
medlemmar från andra länder. För att ytterligare vidga vyerna och få
känna den speciella stimulansen av att vi är del av en internationell
organisation erbjuder kretsen ekonomiska bidrag till dem, som vill åka
på internationella möten.
Bildandet av en Europa-region har varit mycket viktig. De regionala
mötena ligger nu inom rimliga avstånd, och innehållet har varit mer anpassat till oss i Europa. Så deltog till exempel fem av kretsens medlemmar vid den första European Conference 1999 i Nederländerna. I Åbo
2005 var åtta Gammor med. Helene Ärlestig höll där ett seminarium
under European Forum om ledarskap, och Kerstin Jacobsson berättade
om BRIS. Kretsen har också varit representerad vid mötena i Malmö,
Reykjavik och London, samt vid fyra International Conventions 20002007 i USA och Canada.
Stipendier m.m.
2006 fick Kerstin Stråby motta Carol Muellerpriset för sina insatser
inom föreningen. Helene Ärlestig fick 2007 Eula Lee Carters stipendium på 5000 USD ur ΔΚΓs internationella stipendiefond. Detta gav
henne möjlighet till studier vid University of Wisconsin i Madison,
USA. Kretsens eget stipendium på 1500 kronor har delats ut till medlemmarna Barbro Åhman, Inga-Brita Melin och Ulla Forsberg.
Detta gav henne möjlighet till studier vid University of Wisconsin i
Madison, USA. Kretsens eget stipendium på 1500 SEK har delats ut
till medlemmarna Barbro Åhman, Inga-Britt Melin och Ulla Forsberg.
Internationellt engagemang
Kretsen bidrog ett par år under 1990-talet till lärarutbildningen i Mostar
via organisationen ”Kvinna till Kvinna”, där medlemmen Inga-Brita
Melin var mycket engagerad. Under kriget i Bosnien förstördes bland
annat all kurslittertur. De pengar Gamma-kretsen samlade in blev ett
bidrag till att köpa nya böcker.
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Avslutningsvis
Som avslutning på denna del av vår historia kan nämnas att vi har ägnat
tid åt att samtala om skäl att vara med i Gamma.
Det som framför allt har lyfts fram är det gemensamma intresset för pedagogik, att få lyssna till bra föreläsningar och att finna en gemenskap.
Våra terminsprogram har ofta haft ett gemensamt tema. Diskussioner
efter föreläsningarna har gett tillfälle att delge varandra kunskaper och
erfarenheter och att lära känna varandra på ett enkelt och otvunget sätt.
I dag är inte en avgift på 500 kronor det stora hindret. Vad man får för
pengarna är avgörande.
Eva Hänström

Åtta glada gammor i Åbo 2005
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Δδ DELTA (Malmö/Lund)
Delta har blivit ett stimulerande nätverk för oss kvinnor som arbetar med
utbildning. Kretsens verksamhet har under denna period fokuserats på
kulturmöten, kunskapsbroar, alternativ pedagogik, jämställdhet, naturoch kulturskola samt kommunikation.
Eva-Mia Mernsten och hennes styrelse fram till 1994
Styrelsen arbetade med teman som ”Kulturmöten och kulturkrockar”.
Studiebesök på Islamic center gav värdefulla erfarenheter. Docent Marina Thorborg informerade om ”Kvinnors situation i Kina” och professor
Kenyatta från Nairobi talade om ”Kvinnor i Kenya”.
Kommunikation var ett annat uppskattat tema. Vår medlem Birgit Druid-Glentow talade om ”Kommunikation/Transaktionsanalys”. Ing rid
Schrewelius talade om ”Kläder som kommunikation”, och Sydsvenskans
populäre redaktör Bo Bergman kåserade om ”Tidningsspråk och språkvård”. I maj månad samlades Deltorna hos Gun Rinkmar-Bengtsson i
Torna Hällestad för en livlig litteraturdiskussion. Temat kommunikation
avslutades med besök på Scandante-institutet i Västra Värlinge. Det är ett
märkligt museum över den italienske medeltidsskalden Dante, grundat
av professor Ingemar Broström år 1990. Vi fick vandra i Dantes fotspår
tillsamman med Rigel Broström och italienkännaren, Bo Bergman, som
också informerade om svensk-italienska kulturförbindelser. Musikarkeologen Cajsa Lundh bjöd på medeltidsmusik. Ja, det var en fantastisk avslutning på ett innehållsrikt tema.
Inga-Britt Peetre och hennes styrelse 1994-1996
Av naturliga skäl gav styrelsen programmet en naturvetenskaplig touche.
Temat ”Jämställdhet - kvinnor i mansdominerade yrken i Sverige och
Europa” gav många livliga debatter. Palaestras hörsal var fullsatt när professorn i nationalekonomi, Inga Persson, talade om ”Kvinnor i Sverige
och Europa”. Föreläsningen ingick i EU-föreläsningar vid Lunds Universitet, och deltorna samlades på restaurant Eros för eftersnack.
Forskningschef Eva Tornberg på Köttforskningsinstitutet i Kävlinge talade om ”Köttets lustar” och bjöd både på utsökt supé och nyttig in    63

Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

formation om kvinnors möjligheter inom mansdominerade yrken. IngaBritt Peetre inbjöd till af Vishall - Lunds Universitets pedagogiska skepp
för utbildning av högskoleingenjörer och grundskollärare (kemi), LTH,
Malmö. Under seglatsen tog vi del av några spektakulära experiment.
Det är roligt med kemi, även om man hela tiden är rädd att flyga i luften.
”Hur kan kvinnor påverka den ekonomiska utvecklingen” var rubriken
för F.D. Cecilia Bergströms föredrag på Ekologihuset i Lund. Jo, genom
att värdesätta den kraft som var och en besitter och ta mer ansvar i handling, blev svaret. Nina Reistad samtalade med oss om ”Fysik och poesi”.
Häxmötet på Teologicum var otroligt spännande. Eva Kärfve, sociolog,
belyste hur begreppet häxa förändrats från medeltiden till våra dagar,
och religionshistorikern Ylva Wramming kompletterade med häxhistorier från Hälsingland.
”Vad rör sig i skolvärlden?” var temat 1995. Det Nya Zeeländska skolsystemet med avancerat pedagogiskt innehåll presenterades via videon
och Eva-Mia Mernsten och Birgit Svensson, som just återvänt från andra sidan jordklotet. ”Nyttan av att använda Botan (Botaniska trädgården) i undervisningen”, studerades på plats. ”Hur det går för sexåringar
i skolan” berättade Maja Persson om. Professorn i rättssociologi, Karin
Widerberg, Oslo, informerade om sin bok ”Kunskapens kön – minnen,
reflexioner och teori”. ”Etik i undervisningen” fokuserades av rektorn
vi Lärarhögskolan i Malmö, Lars Heikola, vid vårt marsmöte på Kårhuset.
På riksplanet
har Deltorna varit rikt representerade. Fem medlemmar deltog 1993 i
riksmötet i Göteborg, och till Östersund ”tågade”sex Deltor för riksstyrelsemöte kombinerat med ”Kvinnor – Kan – Mässan”.
På det internationella planet
arbetade Erna Hammar inom Expansionskommittén och medverkade
livligt till expansionen i Tyskland. Ingrid Holmberg var Internationell
Speaker 1994-1996. Deltakretsen sände tio deltagare till Europamötet
i Reykjavik på Island 1993. Främst studerade vi deras väl utvecklade
distansutbildning via datorer, och som fin avslutning på mötet var vi
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på mottagning hos Islands president, Vigdís Finnbogadóttir, på hennes
residens Bessastaðir, med murrester från Snorre Sturlassons hus.
Ingrid Stjernqvist och hennes styrelse 1996-1998
Ingrid och hennes styrelse deklarerade från starten att begrepp som
internationalisering, miljö och jämställdhet var vitala. Första året prioriterades ”Alternativ pedagogik”. Vi ägnade oss åt ”Problembaserad
undervisning” på tandläkarhögskolan i Malmö under ledning av Madeleine Rohlin och Gertrud Svensäter. Sen övade vi språkinlärning med
”Suggestopedi” hos universitetslektorn Britt-Marie Svenonius. ”Pedagogiska modeller i utbildningen vid AMU Syd i Eslöv” presenterades
av rektorn Gunilla Pupini. ”Den digitala skolbänken” demonstrerades
av rektorn Carina Ringtun, från Psi chapter i Ronneby.
I temat ”Miljö och natur” har vi studerat Tirups örtagård och lyssnat
till Karin Lagerholm, som tolkat människan och miljön ur förskollärares perspektiv. Eldsjälen Birger Emanuelsson visade Gunnesboskolan i Lunds och presenterade kretsloppstänkandet i en miljöinriktad
skola. Vilken härlig skola! Kulturskolan i Malmö, Backaskolan, gav
oss via rektorn Per Dahlbäck, sin pedagogiska idé: ”Barn behöver
social kompetens, nödvändiga kunskaper och kaoskompetens - alltså
måste pedagogen vara fostrare, utlärare och inspiratör”. Vi applåderade modellen.
Under temat ”Det fria skapandet” har kretsen lyssnat till komponisten
Catharina Backman på Musikhögskolan i Malmö. ”Ung komponist i
dag” hette programmet, och det blev en högtidsstund med både tal och
sång och musik. Dekormålare Maria Schlyter vid Malmö stadsteater
har visat dekormåleri och berättat om utbildning och möjligheter för
dessa konstnärer. Det var mycket intressant att få komma bakom kulisserna. Marie-Louise Ekmans konstutställning på Malmö museum har
demonstrerats och hennes teaterföreställning ”Godnatt herr Morris”
med Gösta Ekman i huvudrollen har visats för Deltorna. Vilket kulturpaket! Tack styrelsen!!
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Traditioner
Deltakretsen har utvecklat en jultradition: Konsert med julkaffe efteråt.
Med särskild glädje minns jag 1997 års decemberkonsert med sånggruppen Voices på Malmö museum och Inga-Lill Sannfrids hembakta
julkakor i en ljuvlig miljö på Skeppsgränd. I maj månad hade vi vår traditionella vårutflykt med picknickkorg, och där vår ordförande guidade
oss med bravur. Nobeldagen brukade vi bli bjudna till Kappa-kretsen på
litterär supé med möjlighet att diskutera några alster av årets pristagare i
litteratur. Under 1994 upphörde Kappa som egen krets, och de medlemmar som önskade stanna kvar i föreningen välkomnades i Deltakretsen.
Doris Axelson höll fast vid traditionen och inbjöd till Hälsingborg på
Nobelfest.
Kvinnodagen den 8 mars deltog deltorna i ett samarrangemang mellan
de opolitiska kvinnoföreningarna i Lund: Fredrika-Bremer-förbundet,
JA-föreningen, Husmoders-föreningen, Inner Wheel, Lunds Kvinnliga
akademikerförening, Soroptomistklubben och Sontorna. Program som
vi minns särskilt gärna:
1996 på Kårhuset: ”Vad har vi lärt av kvinnokonferenserna?” med professor Ami Lönnroth
1997 på Kulturen: ”Är flickorna osynliga i skolan?” med forskare från
flera institutioner. Boelspexarna underhöll på sitt oefterhärmliga sätt.
1998 på Stadshuset: ”Glömda och berömda kvinnor”.
Det hände att Deltas ”founder”, Erna Hammar, helt spontant utanför
programmet ordnade teaterbiljetter och inbjöd till teaterbesök med eftersits på Bülows Hûbes väg tillsammans med skådespelare. Helt oförglömligt var Staffan Valdemar Holms uppsättning av Hamlet och den
livliga debatten efteråt.
Psi-kretsen
I augusti 1996 invigdes PSI, vår nya krets i Karlskrona/Ronneby. Deltakretsen hade fungerat som fadderkrets. Vi invigningen samlades deltor
från Malmö/Lund, Kristianstad, Växjö och Kalmar på Ronneby Brunn.
Solen sken över ”Sveriges trädgård” och stämningen var hög på detta
extra regionsmöte i södra Sverige. Tyvärr fungerade PSI-kretsen endast
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ett år, vilket vi i Deltakretsen informerades om först sedan nedläggningen
var ett faktum.
Birgit Svensson och hennes styrelse 1998-2000
Birgits Styrelse förde Deltakretsen in i ett nytt sekel med temat ”Kunskapsbroar in i 2000-talet”. Utbildningschefen vid Kristianstads högskola, Dick Samuelsson, lärde oss ”Att bygga broar i Kunskapssamhället”.
Pedagogikforskaren, vår egen Fanny Jonsdottir, gav glimtar från ett projekt ”Det ska byggas i tid, det som bro ska bli – från förskola in i grundskola”. Regionchefen i AMU, vår tuffa Gunilla Pupini talade om ”Makten över lärandet – finns det körkort till kunskapsbron?”. Allt i Malmö
alluderar till BROAR – den tiden då den vackra Öresundsbron blir till.
Vi fokuserar på ”Inlärningsstilar i teori och praktik”, och funderar över
”Kunskapsbron – om den kommer att hålla”. ”Vad gör man när bron svajar – individuella program?” Naturligtvis fanns det plats för estetiska inslag som julkonsert i Skovgaardssalen, Goldberg Bach – variationer med
vår charmanta Doris Axelsson, som gav sembalkonsert i Helsingborg. Vi
firade Delta Kappa Gammas 70-årsdag med operaföreställningen Turandot och efterföljande supé på Teaterrestaurangen i Malmö.
Väl inne på 2000-talet studerade vi ”Det europeiska perspektivet i ett
nordiskt ljus” och debatterade ”kompetensens rörlighet”. Fil. dr Bengt E.
Svensson, med mångåriga erfarenheter av projektarbeten i skilda världsdelar, kåserade om ”ljuset från Lund – lyser det i världen?” Fem nya
medlemmar invigdes under året.
I januari 2000 fick kretsen besök av EUROPEAN REGIONAL DIRECTOR, fil. dr Christina Lindqvist, som ledde den nyskapade Europaregionen under de två första årens arbete. Hon talade om ”Europaregionen idag
och i morgon”. Med henne kom också Carol Mueller, USA-rådgivare till
Europaregionen. Hon spekulerade om ”Delta i framtiden - årtusendets visioner”. Kretsen svarade på Regeringens remiss om jämställdhet 1999.
Victoria Pierce och hennes styrelse 2000-2002
Den nya styrelsen fokuserade arbetet på ”Globalt miljöarbete”. Det var
naturligt eftersom en internationell miljökonferens hölls i Lund somma    67
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ren 2000. Vi kunde informera oss om miljöprojekten på gymnasieskolan Polhem m.m. På Alnarps lantbruksuniversitet studerar vi ”Böckerna
som saknar blad” - Europas näst största trädbibliotek. Under ett besök på
Lunds nation berättade vår fenomenala Deltasyster, Ingrid Holmberg om
Delta Kappa Gammas ursprung i USA och om etableringen av Sweden
State. Ett mycket viktigt inslag för alla nyinvigda Deltor. Ingen kan denna berättelse bättre än Ingrid och ingen kan berätta den mer målande och
med så stort engagemang som Ingrid som är an av dem som etablerade
de första kretsarna i Sverige.
Mycket tid ägnandes åt att förbereda European Regional Conference,
som hölls i Malmö 2001. En Steering Committee, med Birgit Svensson
som ordförande, samarbetade med Regional Director Anne Cattoor, England. Sommaren 2001 tog Malmö emot 250 deltagare i konferensen som
bjöds på föreläsningar och workshops. Malmö stad bjöd på
supé i det vackra Rådhuset. Kretsen avslutade sin termin på Universitets
stationen för naturstudier under ledning av vår egen Dr. Ingrid Stjernqvist. En gedigen lektion för vetgiriga deltor!
Ingrid Strömblad och hennes styrelse 2002-2004
Perioden gav en rejäl och nyttig genomgång av ”Kompetenser inom den
egna kretsen”.
Vi startade i Linnéskolan i Malmö och fick insyn i deltasyster Ingrid
Nilssons gedigna verksamhet som specialpedagog. Sen fortsatte vi på
Söderkullaskolan, Malmö, där Agneta Ollerstam, Victoria Pierce och
Eva Åstrand-Fabri informerade om skolans olika profiler: Fotbollsprofil, bilingualprofil, internationella skolan, kommunikationsklasser och
arbete med barn med svåra språkstörningar. På Ekologihuset, Lunds
universitet höll vår egen Ingrid Stjernqvist en workshop ”I Tycho Brahes fotspår” ett ämnesövergripande projekt med grundskoleelever från
Lunnaskolan i Kågeröd. På Lärarutbildningen talade Lisa Fauli om ”Lek
och lärande i förskola och skola”. I Rosengård på Apelgårdsskolan bjöd
Eva-Mia Mernsten på skolans mångkulturella verksamhet. På Hvilans
folkhögskola, grundad 1868, som den första i Sverige, informerade Deltasyster, Lilian Rosengren om skolans verksamhet. Det var en upplevelse
att vandra genom de vackra funktionella husen i den prunkande parken.
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Man glömmer aldrig Hvilan.
Deltakretsen representerar så många utbildningar och har en bred kompetens. Medlemsantalet är stabilt. En viss rotation bland medlemmarna
får man räkna med i universitetsstäder. Vissa medlemmar arbetar på andra orter och kan inte alltid delta i mötena, några utträder av åldersskäl
och nya tillträder. Denna period välkomnade vi tre unga nya medlemmar, Lena Tullberg, Monika Kristiansson och Lisa Fauli (från Ypsilon).

Höjdpunkten för Deltakretsen var vårt 30-årsjubileum, som firades på
Dalbys Gästgivaregård med god mat och underhållning. Medlemmar
från Omicron, Eta och Tau förgyllde jubileet, och många kretsar sände
gratulationer. Vi kände oss nöjda och glada över vår krets och lämnade
över åt nästa styrelse att ta emot Riksmötet 2005.
Birgit Druid Glentow och henne styrelsen för 2004-2006
Styrelsen valde som tema för perioden ”Kultur, kommunikation och
pedagogik”. Det är en naturlig fortsättning på föregående styrelses fokusering på kretsens kompetens. Nu vill man kommunicera pedagogik
med kultur. Vi lär oss om ”Musikens tolkningsprocesser” med Cecilia Hultberg, deltar i kulturevenemang ”Musik i drottning Christinas
fotspår” på Konserthuset i Malmö. Besöker Musikhögskolan i Malmö
och lär känna eldsjälen Johannes Johansson ”Att lyssna är mer än att
höra”. Så fokuserar vi pedagogiken med vår medlem Ann Svensson,
som informerar om ”Verksamheten inom friskolan SkolAnn” – hennes
egen skapelse. Birgit Druid Glentow delar med sig av sin stora kunskap
om ”Dyslexi – en terminologisk förvirring” och adjunkt Inge-Marie
Svensson reflekterar kring sitt mångåriga ”Pedagogiska arbete i södra
Indien”. Vi bjuds till Vipeholmsskolan i Lund, där Lena Tullberg bjuder
på restauranglinjens charmanta mat och berättar om ”Vipeholm – gårdagens anstalt, dagens gymnasieskola”.
”Skapande processen – barns tredimensionella skapande i de tidiga
åldrarna” får vi uppleva i verkstaden på Orkanen, Lärarutbildningen.
Det är läraren och utbildningsfilosofen Ulf Kurtz, som bjuder på sin
levnadskonst. I samma verkstad visar vår Monika Kristiansson ”Eget
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skapande utifrån Levande verkstads metod”. Den verkliga kraftanspänningen gjorde styrelsen inför Riksmötet på Malmö högskola 16-17 april
2005. Det blev innehållsrika dagar som kulminerade i bankett på
Malmö Rådhus, då vår egen f.d. riksordförande Ingrid Holmberg invigde läraren och Malmö stadsfullmäktige vice ordförande Lena Jarnbring
Lindholm som hedersmedlem i Delta. Bestående minnen från programmet är Professor Inger Enkvists ”Vad kan Sverige lära av de engelska
skolreformerna” och Christina Rinaldos ”Tutankhamons kläder, en textil rekonstruktion”.
Det viktigaste som skedde var naturligtvis Riksmötet med byte av riksordförande från Jeanette Rangner till Marianne Skardéus.
Internationellt arbete 2004-2006
Under denna period arbetade Birgit Svensson i ledarskapskommittén.
Fyra medlemmar ur kretsen medverkade i European Regional Conference i Turku, Finland. Birgit Svensson mottog Golden Gift stipendiet
och deltog i Ledarutbildningen i Chicago. Två Deltamedlemmar (Birgit
Svensson och Ingrid Stjernqvist) deltog i Convention i Minneapolis,
USA, 2004.
Fanny Jonsdottir och hennes styrelse 2006-2008
Denna styrelse valde som tema för verksamhetsåret 2006-2007 ”Kvinnors berättelser, berättelser om kvinnor” och det blev som man kan gissa
en annorlunda approach. Fanny, som kommer från Island, gav oss traditionen med islänningasagor. Vi fick lära känna Draumey Aradóttir, författare och utbildare, som berättade om sitt författarskap. Vi fick besök
av Yxin Fang, fakultetsambassadör, som talade om ”Ung kvinnokraft”.
Så kom riksordförande, Marianne Skardéus, och talade om Delta-kvinnor. Agneta Warheim och Birgit Druid Glentow berättade personligt om
sina erfarenheter från konventet i San Diego 2006.
Anne Ljungdahl (kretsordförande i Pi) berättade om Ottilia Adelborgs
konstnärsliv. Musikerna Inga-Lill Sannfrid, Cecilia Franke, Sara Wilén och Conny Antonow berättade och spelade verk av några svenska
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kvinnliga kompositörer. Det blev en kväll vi minns med glädje. Verksamhetsåret avslutades med val av en programgrupp som fick i uppdrag att ta fram program för verksamheten under period 2007-2008.
I programgruppen ingick Gunilla Pupini, Ingrid Strömblad och Birgit
Svensson. Temat som valdes för perioden 2007 - 2008 var ”Mångfald,
miljö och hållbar utveckling”.
Kretsmötena har berört Mångfald, miljö och hällbar utveckling utifrån
olika perspektiv och vi gav oss in i oanade tolkningar och förståelse
av begreppen. Inledningsvis berättade Deltasystrar som varit på Europakonferensen i London om upplevelser och erfarenheter de gjorde
utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vår egen Agneta Warheim talade om
och visade barnlitteratur utifrån ett könsperspektiv. Vår tidigare ordförande, Birgit Druid Glentow gav oss sina tankar om ”varför kan vi inte
skriva som vi talar?”. Ingrid Strömblad berättade om Laos och sina
skolbesök där. Fanny Jonsdottir diskuterade sin avhandling om ”Barns
kamrat- och vänskapsrelationer” och vilken betydelse goda relationer
har på barns utveckling och lärande. Vi besökte Dövskolan i Lund och
vår Elsa Foisack informerade om verksamheten där och om sin avhandling – ”Hur döva barn lär sig matematik”. Sist men inte minst fick
vi glädjen av att ta del av vår Delta, Elisabeth Trobergs stora kunnande
och erfarenheter av ”Språk och pedagogik”. Ja, det har varit ett intressant berättande om och av kvinnor i en komplex värld av kunnande,
upplevelser och tolkningar.
Vi har under 2007 förlorat Erna Hammar, vår första kretsordförande
och Sveriges andre riksordförande. Hon kom att betyda mycket för
föreningens expansion i Sverige. På vårt första möte under den andra
verksamhetsperioden ärade vi Ernas minne. Ingrid Holmberg berättade
sina minnen av en vän och en Delta-syster, Erna. Vi saknar hennes
glada engagemang för vår förening.
Nationellt arbete 2006-2008
Vid Riksmötet i Karlskrona deltog Fanny Jonsdottir, Monika Kristi
ansson, Inga-Lill Sannfrid och Birgit Svensson. Fanny Jonsdottir och
Birgit Svensson deltog i Riksmötet i Umeå. Deltas representant vid
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Riksstyrelsemötet i Skövde 5-6 april 2008 var Birgit Svensson.
Under våren 2008 deltog Ingrid Holmberg och Lena Tullberg i Etas
30-årsjubileum i Växjö. Ljuvligt med gemenskap mellan kretsar.
Internationell verksamhet 2006-2008
Vid European Regional Conference i London den 1-4 augusti deltog
fem Deltamedlemmar: Elsa Foisack, Fanny Jonsdottir, Monika Kristiansson, Ingrid Stjernqvist och Birgit Svensson.Under denna period
är Birgit Svensson Member of Golden Gift Fond och föreslagen som
ny Regional Direktor för Europa. En av hennes främsta uppgifter blir
att förbereda Europakonferensen i Oslo år 2009. Ingrid Stjernqvist har
varit Member of Scholorship Committee och arbetat i Research Committee , Helga Skeidsvoll ingått i expansionskommittén för Danmark.
(Två nya riksföreningar har etablerats under detta verksamhetsår. Danmark
med två nya kretsar på Fyn. Estland, med en krets i Tallinn).Fanny har fått
stipendium från Annie Webb Blanton’s Scholarship Fund.

Slutord
Så arbetar vår krets med 25-30 medlemmar i mogen ålder vidare mot
nya upplevelser i Deltaregi. Det har skett en intressant utveckling inom
Delta kappa Gamma, både på det lokala planet, nationellt och internationellt. Svenskarna har blivit delaktiga i det internationella arbetet
på ett mera påtagligt sätt. Vi har nått vårt mål att få en egen europeisk
region. Sveriges Deltor har fått förtroendet att vara värdar för NERC
– en internationell aktivitet av högsta dignitet. Programmen vid våra
sammankomster håller så hög klass och är så allmängiltiga att lärarna
kan söka konferensstipendier med Deltaprogrammen som underlag. Vi
i Deltakretsen tror att Deltaarbetet är viktigt för skolutvecklingen.  
Ingrid Holmberg
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Εε EPSILON (Uppsala)
Kretsstyrelserna
Kretsarnas styrelser har valts i tvåårsperioder och har bestått av följande
personer:
1994/96: Birgitta Garme, ordf, Kerstin Thelander, vice ordf, Ulla Myhrman/Merin Trapp, sekr, Gunilla Fenne, kassör, Maj Aldskogius, past
pres.
1996/98: Ulla Myhrman, ordf, Birgitta Joustra, vice ordf, Kerstin Thelander, sekr, Gunilla Fenne, kassör, Birgitta Garme, past pres.
1998/2000: Birgitta Joustra, ordf, Maria Norrman-Erixon, vice ordf, Lillemor Lewrén, sekr, Gunilla Fenne, kassör, Ulla Myhrman, past pres.
2000/02: Karin Wahlstedt, ordf, Margareta Hult, vice ordf, Marie-Louise Nordesjö, sekr, Gunilla Fenne, kassör, Birgitta Joustra, past pres.
2002/04: Margareta Hult, ordf, Marie-Louise Nordesjö, vice ordf, Elisabeth Öberg, sekr, Gunilla Fenne, kassör, Karin Wahlstedt, past pres.
2004/06: Marie-Louise Nordesjö, ordf, Elisabeth Björkman, vice ordf,
Elisabeth Öberg, sekr, Gunilla Fenna, kassör, Margareta Hult, past
pres.
2006/08: Elisabeth Björkman, ordf, Maria Norrman-Erixon, vice ordf,
Katariina Peltola, sekr, Gunilla Fenne, kassör, Marie-Louise Nordesjö,
past pres.
Epsilon-kretsen har inrättat ett antal kommittéer såsom programkommitté, invalskommitté, fadderbarnskommitté, forskningskommitté och
historiekommitté. Inom ramen för dessa kommittéer har många medlemmar engagerats i kretsarbetet.
Meningsfulla kretsmöten
Våra ordförande och styrelser har under åren haft som övergripande
målsättning att anordna för medlemmarna meningsfulla kretsmöten.
Programkommittén har ansvarat för det konkreta programutbudet som
över tid styrts av såväl förskjutningar i medlemssammansättningen som
av aktuella samhällsfrågor. Vissa år har detta resulterat i terminsvisa
teman där några exempel på sådana ges nedan. En tydlig ambition har
också varit att sprida de kompetensprofiler som finns representerade i
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föreningen för att åstadkomma gränsöverskridande möten. Det kan gälla
möten mellan olika lärarkategorier, skolledare, utbildningsledare, bibliotekarier, skolsköterskor, skolläkare o.s.v. och det kan gälla möten mellan personer som arbetar på olika stadier inom utbildningsväsendet allt
ifrån förskola till universitet. Resultatet blir ofta givande diskussioner
och nya infallsvinklar på frågeställningar. Eftersom många medlemmar
är pensionärer har rekryteringsarbetet också inriktats på att åstadkomma
en föryngring i medlemskretsen.
Skola och undervisning liksom kvinnors roll har under årens lopp varit
ett viktigt tema och perspektiven har vidgats. Förskolan har lyfts fram.
Friskolor har tillkommit. Specialpedagogiken har fått en annan tyngd än
tidigare. Och andra personalkategorier t ex skolsköterskor och bibliotekarier har uppmärksammats. Internationalisering har också varit ett uppskattat tema med medverkan av skolpersonal men också av personer som
arbetar i andra funktioner i invandrartäta områden t ex kuratorer och präster. Under 1980-talet speglades kvinnors osynliggörande i föreningens
program och deras kamp för att synas diskuterades. Under senare år har
utvecklingen i stället speglats genom en rad ledande kvinnors medverkan
i kretsmötena. Som exempel kan nämnas flera skolledare, Sveriges första
kvinnliga talman (bosatt i Uppsala), Uppsala läns första kvinnliga landshövding men också flera framstående personer inom kulturområdet t ex
Uppsalaförfattarna Carola Hansson och Elsie Johansson.
Verksamhetsberättelsen 2004-2006 innehåller för första gången en ”Sammanställning av lokaler vi gästat”. En strävan har varit att kvällens berättare framträtt på sin arbetsplats. Någon gång har kretsmötet ägnats åt
lokalen i sig och dess funktion, t ex nya Polishuset och ”Musikens hus”.
I nämnda verksamhetsberättelse finns också för första gången
en översikt över ”Matvärdar”. Epsilon har inom sin krets haft förmånen
att ha ledande lärare inom hem- och textilkunskap. Det har lett till många
roliga kvällar med program såväl inom dessa ämnesområden som inom
övrig konst och andra hantverk. Lokalerna vid institutionen för hushållsvetenskap (IHV) var under lång tid en uppskattad mötesplats. Prefektens
inbjudan till vårmiddag med lax, nässelpaj och gratinerade jordärtskock    74
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or, de senare egenhändigt odlade, blev en minnesvärd avslutning på läsåret. Vår- och julmiddag under trivsamma former hör till våra traditioner.
Men också under de vanliga kretsmötena stärks gemenskapen av samling
kring en måltid, omsorgsfullt förberedd av olika kretsmedlemmar.
Stipendier och utmärkelser
Flera medlemmar i Epsilon-kretsen har erhållit stipendier och utmärkelser. Inger Sjödahl fick 1996 ett stipendium för publicering av boken ”Ett
lärarutbildarliv ur samhälls- och kvinnoperspektiv” från Uppsala Folkskoleseminariums minnesfond. Boken skrevs på begäran och publicerades inom serien ”Pedagogiska källsprång. Rapportserie från centrum
för barn- och ungdomsvetenskap och centrum för didaktik, Uppsala universitet.” Katariina Peltola erhöll 1999 The European Label, en europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning utdelad av skolverket och
2003 erhöll hon ett lärarpris från Natur och Kultur. Marie-Louise Nordesjö fick 2004 ett Golden Gift-stipendium för att resa till Minneapolis och
studera Aspergers syndrom. Våren 2008 fick Marie-Louise också ekonomiskt stöd från Svenska Institutet för att resa till Ukraina och föreläsa
om specialpedagogik. Marie-Louise Nordesjö har också bidragit med en
artikel till Bulletin. På basis av sina erfarenheter som lärare har hon skrivit om Aspergers syndrom. Artikeln har rönt stor uppmärksamhet och
resulterat i flera internationella inbjudningar.
Epsilon-kretsen deltog även i ett av Riksföreningen arrangerat seminarium. (Se under Expansion).
Epsilonkretsen har inte inrättat något eget stipendium. Epsilon lämnar
däremot regelbundet stöd till ett fadderbarn i Indien som genom detta
stöd ges möjlighet att gå i skola.
Värdskap
Epsilon-kretsen var 1999 värd för riksstyrelsemöte och riksmöte. I mötet
deltog International President Evelyn Barron. Mötet avslutades med ett
besök i Linnéträdgården där alla deltagare fick möta ”fru Linné” som gav
en mycket uppskattad bild av sin tid som professorsfru till den berömde mannen. Under åren 2003-2005 var Marie-Louise Nordesjö ledamot
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av den svenska riksstyrelsen och 2007-2009 är Elisabeth Björkman
medlem i riksstyrelsen. Ulla Myhrman har varit revisor i riksstyrelsen
2003-2009.
En europeisk region
På den internationella arenan har Epsilon-kretsen genom Christina
Lindqvist spelat en betydande roll. Efter stora arbetsinsatser från europeiska ledamöter och efter skicklig argumentation från Dorothy Haley,
brittisk medlem, inrättades 1996 en femte region inom ΔΚΓ nämligen
Europe Region. Dess första director blev Christina Lindqvist 19982000. Christina blev därmed representant i den internationella styrelsen
och deltog som sådan i tre styrelsemöten per biennium i Austin, Texas,
och därutöver i ett stort antal möten med medlemmar och ordförande
i Europa. I och med detta blev Europa också representerat i de flesta
internationella kommittéerna, med allt vad det innebär av möjligheter
att påverka och informera. Christina ansvarade för regionens första regionkonferens som ägde rum i Amsterdam 1999. Den var mycket välbesökt inte minst av svenska medlemmar som med liv och lust deltog
i alla aktiviteter.
Christina Lindqvist har även under perioden 2002-2006 suttit i Administrative Board som Member-at-Large. Styrelsemedlemmarna utses av
den internationella presidenten att besöka ett antal medlemsländer. För
Christinas del har det blivit besök i Delaware, Finland, Guadalajara,
Iowa, Island, Louisiana, Nederländerna, Norge, Nuevo Léon, Ontario,
Tyskland och Vermont. Christina var också ordförande i World Fellow
ships Committee 1998-2000 och har under våren 2008 tillfälligt deltagit i arbetet i denna kommitté som har till uppgift att varje år utse ett
30-tal stipendiater från hela världen för studier till masters- eller doktorsexamen. Tack vare bidrag från ΔΚΓ -medlemmar till World Fellowships Fund kan kommittén till dessa välmeriterade studenter dela ut ett
stipendium på 4000 dollar vardera.
Framtiden
ΔΚΓ är en förening där man på individnivå har stort utbyte av den
nationella och internationella gemenskapen. Det är en förening där
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man har möjlighet att träffa företrädare för olika professioner, vilket
i vardagstillvaron inte alltid låter sig göras. Detta ger en extra ”added
value” och är ett glädjeämne i föreningens verksamhet.  Ett problem
är dock att en alltför liten del av föreningens medlemsavgifter går till
Sverige/Europa. Detta borde förändras. Man kan också ifrågasätta om
det är meningsfullt att sprida Bulletinen till den stora kostnad som det
medför. Innehållet i tidskriften känns i allmänhet inte särskilt relevant
i Sverige.
Ovan har några axplock ur vår historia noterats. Hur ser då våra tankar
ut om framtiden? När det gäller medlemssituationen vill vi fortsätta
med att bredda och föryngra vår medlemskader. Vi vill också se en
fortsatt bredd i programverksamheten. Och i ljuset av den nya skolpolitiken är det sannolikt åter dags att ta upp frågorna om integration,
jämställdhet och könsroller igen.
Historiekommittén, som bestått av Gunilla Fenne, Christina Lindqvist, Inger Sjödahl och Ulla Myhrman.

Ζζ ZETA (Vänersborg/Trollhättan/Uddevalla)
Zeta-kretsen bildades i april 1978 med 14 medlemmar. De kom från
området Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla. Under de trettio år som
gått, har 52 olika medlemmar deltagit i kretsens möten. Vi har och har
haft en god spridning på medlemmarnas olika yrkesområden.
Kretsen har firat 10-, 20- och 30-årsjubileum med en middag med underhållning, till vilken vi bjudit in före detta medlemmar.
Shelagh Warme, som var med och startade Zeta, var riksordförande
1985 – 1987. En medlem har fått ett stipendium för studier och en medlem har varit ledamot i en nationell kommitté.
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Varje år deltar åtminstone en medlem i riksmöte, styrelsemöte eller
utbildning.
Under de senaste åren har medlemmar från Trollhättan och Uddevalla
av olika skäl - pension, flyttning o s v - gått ur kretsen, så i dagsläget är
alla från Vänersborg.
Våra strategier för att värva nya medlemmar är som de alltid varit! Vi
pratar med vänner, kollegor men, som de flesta insett, är medlemsvärvningnen ett svårt kapitel i vår förening.
Idag – när vi skriver 2008 – har Zeta-kretsen 10 medlemmar. Åldersprofilen är hög. När vi har en diskussionsafton i kretsen, är dock alla
överens om att medlemskapet i DKG ger så mycket. Genom givande och
intressanta studiebesök och föredrag får man insyn i och kunskaper om
så mycket mer än sin egen pedagogiska vardag.
Anna Kumlin

Ηη ETA (Växjö)
Våra kretsordförande
1994-1996 Kristina Brorsson
1996-1998 Inga Lundvall
1998-2000 Bärbel Westphal
2000-2002 Birgitta Norelius
2002-2004 Berit Fransson
2004-2006 Catherine Bringselius Nilsson
2006-2008     Kerstin Petersson
(2008Helén Hult-Sannéus)
Att ta del av Eta-kretsens protokoll, rundbrev och verksamhetsberättelser
är en stor upplevelse. Detta har framför allt resulterat i en 2-delad mer
detaljerad historik, skriven av Lisbeth Wieslander, som delades ut till
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På residenstrappan vid Etas 30 -årsjubileum

i samband med Etakretsens 30-årsjubileum våren 2008. Del 1 omfattar
åren 1978-1994, del 2 åren 1994-2008. I den sista delen har hon tagit upp
samtliga styrelsemedlemmar och programpunkter och dessutom omgivande föreningsomständigheter internationellt och på riksnivå. I denna
mer kortfattade historik utgår hon från vad de ovan nämnda kretsordförandena har tillfört och fört vidare genom sina egna rika och kompetenta personligheter i aktivt samspel med sina respektive styrelser. Man
imponeras av hur väl programpunkter och styrelsearbete speglar och fördjupar de stora fredliga omvälvningar som omgav oss dessa år då vi inte
bara tog steget ut i Europa genom anslutningen till EU år 1995 och in i
ett nytt årtusende år 2000 utan också gradvis gled in i den nya digitala
tidsåldern.
Medlemmar
För närvarande är Etakretsen här i Växjö den näst största kretsen i Sverige med sina 43 medlemmar och har inga svårigheter att rekrytera nya
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medlemmar men ibland kanske att hålla dem kvar. Under Catherine
Bringselius Nilssons ordförandeskap lyckades vi rekrytera 10 medlemmar vilket gav Etakretsen utmärkelsen ”3 guldstjärnor” vid Europe Regional Conference 2007 och i april 2008 invigdes vtterligare 3 medlemmar. Att genom föreningen få ett vidgat perspektiv på vad utbildning är
och hur mycket den betyder globalt och lokalt är något som attraherar
och många tycker att de genom vår förening erbjuds växt och utveckling
som människa och pedagoger.
Högskolan i Växjö upphöjdes 1999 till Växjö Universitet. Redan från
början har det varit möjligt att välja in medlemmar i det rekommenderade tvärsnittet från förskola till universitet i Etakretsen. Av de 27 som
invigdes vid starten 1978 är 10 kvar som aktiva medlemmar men numera pensionerade. Flera andra har också hunnit gå i pension men de
inkluderas från sin yrkesverksamma tid i följande uppställning: 8 rektorer inom förskola, grundskola, gymnasium och sjuksköterskeskola, 10
adjunkter /gymnasielärare, 4 disputerade doktorer varav en är prefekt
och en docent ( de båda andra har haft tjänst som metodiklektorer), 6
andra verksamma inom universitetet, många lärare och speciallärare, 2
textillärare, någon förskollärare, någon psykolog samt en hedersledamot, Charlotte Branting.
Alla medlemmar utom fyra är uppkopplade på nätet och får kallelser
och annat den vägen. Kretsens ungdomliga Grand Old Lady 88-åriga
f rektorn Inez Hilmersson, skaffade dator och datakunskaper förra året
och mejlar nu entusiastiskt med vänner över hela jorden.
Pedagogiska program och Teman
Styrelserna har oftast arbetat med olika teman höst och vår. Första åren
innehöll program om läsutveckling, dyslexi och engelsk språkförskola,
studiebesök och orientering om olika gymnasieprogram som omvårdnad
med uppdragsutbildning, det individuella programmet, föreläsningar om
skolor, utbildning och kultur i Lettland, Estland och Vitryssland, Kvinnokonferensen i Peking och Kvinnor Kan mässan i Växjö och om utbildning i det nya Europa med presentation av Erasmus och Comeniusprogrammen.
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Teman har varit ”Kvinnor som utmärkt sig inom litteratur, konst och
kulturområdet”, ”Ungdomar med problem”, ”Ungdomar i lärlingsutbildning”, ”De ´nya´ skolorna”, ”Glimtar från utbildning i forna Sovjetunionen”, ”Hälsa - Kropp och själ. Konfliktlösning”, ”Kyrkornas
barn- och ungdomsarbete. Den nya familjebildningen”, ”Konst och
designutbildning”, ”Kultur”, ”Möte med Minnesota” och ”Berömda
kvinnor i Småland”. Riksordförande Marianne Skardéus, Skövde, gästade oss och höll ett fint och välbehövligt informationsmöte om Delta
Kappa Gamma i januari 2006.
Genom Birgitta Norelius och andra kom vi in på Kungsmadskolan
med sina speciella program. Där har vi fått snida till vår egen dörrstopp i form av en kanin under en orientering om design- och hantverksprogrammet, blivit sköna och lärt oss sminkningens hemligheter
på frisörprogrammet och fått laga egna läckra chokladpraliner på bageri- och konditoriprogrammet. På universitetet har vi fått lära oss att
rita av varandra snabbt på bildutbildningen och Anita Lindvåg har lärt
oss att skriftligen snabbskissa våra liv. Sådana praktiska mötesprogram har varit mycket omtyckta.
Kulturen och det estetiska
Det vackra och berörande har varit en viktig del av varje kretsmöte
och är omistligt för oss. Vi dukar vackert, vi äter och dricker utsökt, vi
lyssnar begrundande på Ulla Ericssons välvalda dikter som hon läser
för oss sedan tjugo år tillbaka och som alltid ger en djupare dimension
åt våra möten och vi njuter av teaterföreställningar och konserter tillsammans.
Genom Inga Lundvall har vi i januari månad i många år kunnat gå
på en stor talangfull musikalisk show anordnad av det estetiska programmet på Katedralskolan där hennes elever stått för fantasifulla och
färgsprakande dräkter. Den äger rum på Konserthuset i samband med
de stora Rikskonferenserna för lärare som hålls i Växjö då och har
haft titlar som ”Våga växa” och ”Höj tänket”. Inga har också visat
stor gästfrihet i sitt hem så att många möten har kunnat hållas i hennes
stora våning full av konst eller i Norrtullskolan, hennes arbetsplats,
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med Växjös vackraste aula. Här har våra mest minnesvärda julfester
gått av stapeln. Catherine Bringselius Nilsson ordnade under sitt biennium stora välsjungande Luciatåg från St Sigfrids folkhögskola – vi
försöker alltid gynna skolungdomar efter förmåga och bekostar två
flickors skolgång i Nepal.
Bärbel Westphal har många strängar på sin lyra, är stämledare i domkyrkans Oratoriekör och ackompanjerar gärna vid pianot när vi stämmer upp i sång, något vi tycker om att göra. Under sin visning av de
nya universitetsbyggnaderna visade hon oss ett magiskt bildspel med
poesi, musik och meditativa bilder. Hon har också föreläst för oss om
tysk litteratur i forna Östtyskland efter murens fall.
Birgitta Norelius öppnade genom ett föredrag som hon höll Kina –
Mittens rike för oss och Catherine Bringselius Nilsson som sitter med
i Wasa Ordens kommitté som utser Årets svenskamerikan Minnesota,
något hon följde upp genom en artikel i INFO. En rundvandring med
stadsträdgårdsmästaren i prisbelönta Linnéparken vid Växjösjön höjde
vårt medvetande om att Växjö fått utmärkelsen ”Europas grönaste stad”
med effektiv vattenrening och lägst utsläpp av koldioxid i landet.
Berit Fransson ordnade en gång visning av det tillbyggda stadsbiblioteket och en annan gång visning av regionteatern Blekinge-Kronobergs arbetslokaler och förråd som slutade med att vi efter måltid såg
föreställningen ”Rut och Ragnar” skriven av Kristina Lugn. Sitt sista
kretsmöte höll hon i Elin Wägners f d hem Lilla Björka i Berg där författarinnan blev allsidigt belyst.
Kerstin Petersson tog oss med till konstnären Sven Ljungbergs museum i Ljungby och begravningskyrkan Annelundskyrkan vilken han
som 90-åring fyllt med frodig biblisk färgstark konst från golv till tak.
Då var vi på väg till Kerstins släktgård Kullsbacken i Sagobygden väster om Ljungby där vi också fått hålla våra möten flera gånger och
där det känns fint att muntligt berätta våra livshistorier för varandra.
Senare ordnade hon en visning av det nybyggda universitetsbiblioteket
som har ett enastående konstverk ”The Inventor” i flera våningar av
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glaskonstnären och hedersdoktorn vid VU Bertil Vallien.
Under Catherine Bringselius Nilsson besökte vi bl a den mångsidiga
konstnärinnan Sonja Bergman i hennes ateljé. Hon ordnade också ett
strålande föredrag om hundraårsjubilerande Astrid Lindgren.
Ewa-Stina Erlandsson hedrades med Växjö kommuns stora kulturpris år
2006 för sina eminenta insatser för att starta och bygga upp Växjös framgångsrika Pensionärsuniversitet.
Så har vi haft inslag om Vilhelm Moberg, om världscelebriteterna sångerskan Christina Nilsson och vetenskapsmannen Carl von Linné, alla från
våra trakter. Uppskattat är också när vi spontant och ”längs kusten” ger
varandra tips om intressanta böcker vi läst eller filmer vi sett. Efter hand
har vi byggt upp ett litet bibliotek med böcker som våra egna medlemmar
skrivit och fått publicerade.Till höjdpunkterna hör de måltider vi fått inta
i kulturmiljöer som biskopsgården Östrabo med nuvarande ärkebiskopinnan Kajsa Wejryd som värdinna eller i Residenset med landshövding
Kristina Alsér som värdinna.
      
Jubiléer och riksstyrelsemöte
Skickliga ad hoc-kommittéer har hjälpt kretsordförandena med följande
större arrangemang:
20-årsjubileet 1998-09-05 under Bärbel Westphal med sitt heldagsprogram började på Utvandrarnas Hus med visning av de intressanta utställningarna och Vilhelm Moberg-rummet och en liten konsert av ungdomar
i ”Kristinas anda”. Sedan följde lunch i utvandrarbygden och besök med
picknick i det gröna på ”Korpamoen” i Ljuder. Riksordförande Gudrun
Nylander, Västerås, ”gudmor” Erna Hammar, Malmö, och gäster från
närliggande kretsar förgyllde firandet.
Riksstyrelsemöte med medlemskonferens 2000-03-25- -26 under Bärbel
Westphal samlade 74 deltagare från hela landet med inkommande International President Dr Jean Gray, USA, som hedersgäst. European Director Christina Lindqvist, Uppsala, riksordförande Lena Nordesjö och inte
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mindre än sju tidigare riksordföranden gästade mötet som ägde rum i nya
Växjö universitets lokaler. Eftermiddagsprogram för ”lösa” deltagare var
på Smålands museum, som blivit riksmuseum för glas, på Utvandrarnas
hus och i Pär Lagerkvistrummet. På lördagskvällen var det ståtlig bankett
med musikinslag av ungdomar på Teleborgs slott och på fredagskvällen
hade man kunnat delta i glasblåsning och hyttsill med musikunderhållning på Bergdala glasbruk. Huvudprogrammet var ledarskapsutbildning
och på söndagen före den avslutande lunchen erbjöds en föreläsning om
positiva sätt att bemöta ungdomar.
Silverjubileet (25 år) 2003-09-28 under Berit Fransson firades ”en famille” mycket trevligt i ett eftermiddagsprogram i den vackra sekelskiftesvillan Wilhelmshill vid Helgasjön. De enda inbjudna gästerna kom
från vår fadderkrets Delta med ”gudmödrarna” Erna Hammar och Ingrid
Holmberg, riksordförande Birgit Svensson och Ingrid Åshuvud. Styrelsen hade lagat mycket av maten själva. Alla deltagare var klädda i någon
silverassessoar. Tal hölls, dikter lästes, sånger sjöngs och de 10 närvarande founders framförde en fyndig charad där bokstäver till slut bildade
orden ETA CHAPTER.
30-årsjubileet 2008-04-26   under Kerstin Petersson var ett 2-delat eftermiddags- och kvällsprogram för 31 egna medlemmar och 12 tillresta
gäster med söndagsprogram för övernattande homestaygäster. Del 1 ägde
rum på Växjö Universitet. Professor Margareta Petersson föreläste om
Kvinnor och terrorn i sydasiatiska romaner och Lisbeth Wieslander föreläste om Etakretsens själ och historia. Riksordförande Ann-Charlotte
Berglund, Piteå, invigde högtidligt 3 nya medlemmar. Del 2 ägde rum på
Residenset med landshövding Kristina Alsér som värdinna. Gruppfotografering inledde denna sagolika kväll som knappast kan fångas med ord.
Champagne, trerättsmiddag vackert framdukad och serverad av landshövdingens personal vid sex runda bord i matsalen, välvalda dikten ”Ett
småländskt gästabud” framförd av Ulla Ericsson, spirituella tal av många
och överlämnande av presenter till Kerstin Petersson, som i sin tur tackade med röda rosor, samt förnämlig musikunderhållning av ungdomar till
kaffet i salongerna gjorde kvällen magisk.
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Resor
Oftast har vi fyllt en bil eller två och åkt till grannkretsarena i södra
Sverige: Tau i Kalmar, Theta i Jönköping, Omicron i Kristianstad, vår
fadderkrets Delta i Lund/ Malmö och den vitala nykomlingen Omega
i Karlskrona när de stått värdar för något möte. Ordförande, med full
betalning, och andra ur styrelsen har alltid varit representerade vid
svenska rikskonferenser och rikskongresser (State Conferences & Conventions). Under historikens tidiga år var det Lisbeth Wieslander, Ulla
Ericsson och May Bengtsson som reste på möten utanför landet. Senare
har kretsen fått en nästan berömd fyrklöver av reslystna som dyker upp
på riksmöten och framför allt europeiska konferenser i Inga Lundvall,
Torvi Maniette, Mary-Ann von Koch och Christina Hjorth. Ibland
har de utökats med Bärbel Westphal, Lisbeth Wieslander, Catherine
Bringselius Nilsson, Kerstin Petersson, Ursula Erzberger German och
Margareta Mjörndal. Lisbeth Wieslander deltog i International Conventions i USA 1994 i Nashville, Tennessee, föregånget av ett Seminar
in Purposeful Living, och 1998 i Dallas, Texas. År 2000 deltog hon
tillsammans med Ulla Ericsson i Inernational. Convention i Toronto,
Canada. När NERC hölls i Stockholm 1997 deltog 5 medlemmar och
Inga Lundvall och Lisbeth Wieslander ingick i den subkommitté som
ansvarade för Birthday Luncheon och Last Night´s Banquet, båda för
500 gäster. Vid Europe RC i Malmö 2002 deltog inte mindre än 10
medlemmar och Bärbel Westphal ansvarade för den musikaliska biten
där. Då betalade Etakretsen  ut 500 kr till varje deltagande vanlig medlem ur det överskott som kretsen fått när den ordnade riksstyrelsemötet.
Numera är detta stimulansbidrag bara 100 kr men ändå en viktig markering
att vi vill uppmuntra alla att resa till större sammanhang. Ofta har programmen godkänts som kompetensfortbildning och bekostats av arbetsgivarna.

Riks och internationellt
Bärbel Westphal fick år 2001 ett stipendium på cirka 50 000 kr från International Scholarship Committee för arbetet med sin doktorsavhandling i tyska. Det har stått om henne i INFO när hon disputerade år 2003
och när hon utnämnts till prefekt vid VUs Institution för Humaniora år
2008.
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Inga Lundvall fick Svenska Riksföreningens Pedagogiska Pris år 2007
med bl a motiveringen att hon har lyft textilämnet från att ha varit ett
övningsämne inom skolans ram till en kreativ estetisk verksamhet med
bäring i samhällets kulturliv. Det har stått om Inga i INFO och på nätet.
Lisbeth Wieslander har till sin förvåning gjort comeback i krets-,
riks- och internationella sammanhang efter sina insatser på 1980-talet.
År 1995 utsågs hon av rikspresidenten som sammankallande i en ny
svensk ad hoc Stadgekommitté som avlämnade sitt arbete vid riksmötet år 1999.
Definitivt antogs dessa ändrade Svenska stadgar vid ett extra riksmöte
år 1998 och trycktes därefter. Stadgarna fördjupar anpassningen till
svensk föreningspraxis och gällande svensk lagstiftning, den som det
var så viktigt för Lisbeth att som rikspresident få igenom vid International Convention i Las Vegas 1984 med de första Svenska stadgarna
och som gjort att tillväxten av kretsar i Sverige skiljer sig markant från
de övriga europeiska medlemsländerna som aldrig utfört denna bearbetning och därför har svårighet att växa. ( En ursprungligen amerikansk förening som Rotary har pragmatiskt tillåtit en föreningspraxis  
olika i olika medlemsländer så denna anpassning bör man göra inom
Delta Kappa Gamma så fort som möjligt om man ska ha en framtid i
Europa.)
År 1996 utsågs hon av internationella presidenten att ingå som ledamot
i den viktiga 1996-1998 ”The Ad Hoc Committee for the Implementation of the Fifth Region Europe”. Två gånger reste hon på veckoslutslånga kommittésammanträden i Headquartersbyggnaden i Austin, Texas, och en gång till sammanträde i samband med NERC i Stockholm
där de föreslagna ändringsförslagen i Constitution och Standing Rules
presenterades och diskuterades i en workshop. De antogs vid
Interational Convention i Dallas 1998 och sedan dess har vi vår egen
Europaregion, Europe Region.
År 1998 utsågs hon av den nya internationella presidenten att ingå i
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1998-2000 International Membership Committee. Den sammanträdde
1998 på HQ i Austin, USA, och 1999 i Toronto, Canada. Vid första Europe Regional Conference 1999 i Amsterdam ansvarade hon för utbildning av medlemskommittéansvariga i de europeiska medlemsländerna
och vid International Convention 2000 i Toronto ansvarade hon och den
övriga kommittén för Hour of Remembrance: A Celebration of Life.
År 1999 kallades hon av internationella presidenten att delta i Focus
2000 Summit Conference 1999-08-27- -28 på HQ i Austin.
Slutord
Redan för 30 år sedan uttolkade vi i Etakretsen bokstäverna DKG som
Damer som träffas för Kunskap och Gemenskap. Det ska erkännas att vi
har vidgat våra vyer och lärt oss oerhört mycket. Men finast är den goda,
positiva, tillåtande anda som råder i kretsen. Gammal och ung umgås
och delar med sig på ett uppmuntrande kvalitetsmedvetet sätt med vänlighet och humor och med stor förståelse för varandras situation. Så har
det varit och så hoppas vi att det ska förbli.
Lisbeth Wieslander

Θθ THETA (Jönköping/Gränna)

Kretsordförande:
1994 – 96 Birgitta Fagerlund
1996 – 99 Lillemor Fredholm
1999 – 00 Helena Gårdmark
2000 - 02 Britt Marie Hugander
2002 – 04 Birgitta Svensson
2004 – 08 Lillemor Fredholm
Charter
1979 chartrades i Jönköping-Gränna Theta-kretsen av The Delta Kappa
Gamma Society International. Initiativtagare var Ruth Samuelsson, en
känd eldsjäl och utvidgningsexpert från Beta i Göteborg. Hon flyttade
    87

Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

i slutet av 1970-talet till Gränna. Liksom Ann Britt Hallingberg, också
från Beta, hade hon funnit det för långt att pendla till Göteborg för Deltamöten, och de hjälptes åt att bilda den nya kretsen, som vid invigningen
bestod av 15 medlemmar. Kretsen fick aldrig fira sitt 30-årsjubileum.
Medlemsutveckling
Under 1980-talet och fram till 1994 ökade medlemsantalet till 28, trots
en del avgångar under tiden. Mellan 1994 och 2002 engagerades 13 nya
pedagogiska entusiaster. Dock slutade många i kretsen av olika skäl –
sjukdom, pensionering eller upplevd tidsbrist.
När Ruth Samuelsson 1994 på sommaren gick bort, gick luften ur
grännaborna. Till detta bidrog också att Ingvor Holmqvist flyttade till
Nya Zeeland och inte längre kunde inspirera sina kollegor.
Riksmöte
Arbetet i kretsen gick vidare och 1998 på våren ordnades riksstyrelsemöte och extra riksmöte i Jönköping. Alla medlemmar deltog med liv
och lust i arrangemangen och allt såg lust ut. Men förtog man sig kanske? Hälften av medlemmarna lämnade kretsen året därpå.
Styrelser
Så stod vi inför millennieskiftet och försökte ta nya tag. Det svåra var att
få några att åta sig styrelseuppdrag. 2003 gick kretsordförande ”i däck”
och ordförandeposten omvandlades till samordnare (spindel i nätet). Ansvaret för kretsmötena fördelades ut rättvist på medlemmarna två och
två. ’Nya personer inbjöds till mötena och 2004 invigdes tio medlemmar
vid höstens första möte.
Projekt
Kassaförvaltare hade vi hela tiden. Vårt projekt Indien, där vi stöttade
en förskola, avvecklades och i stället gav vi medel till ”Barn i Soweto”,
som fick skolmaterial, kläder och skor. Vid kretsen sista möte 2006, ett
extra årsmöte, då alla utom två, beslöt att avgå donerades det mesta av
kassan till Sowetoprojektet, vilket Ulla Hestner stod för.
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Program
Mötena i kretsen har varit varierande, entusiasmerande och lärorika, något som alla varit överens om. Vi har arbetat med arbetsplatsbesök, ”lärkänna-din-stad”- projekt, naturvetenskap från förskola till universitet,
olika pedagogiska inriktningar, den nya lärarutbildningen och mycket
annat. Måltider har ordnats på den plats, som besökts och intagits under
lättsamt prat och diskussioner. Det sista mötet var ett besök vid Omberg
på Ellen Keys Strand med efterföljande middag.
Internationellt samband
Gertrud von Platen, som var riksordförande åren 1991-93 och därefter
hade deltagit i en internationell kommitté var mycket aktiv vid riksmötets
ordnande 1998. Året dessförinnan hade hon och jag deltagit i Northeast
Regional Conference i Stockholm och blivit mycket stimulerade. Själv
har jag tagit del av två internationella Conventions, den i Tennessee och
den i Ohio. Så mycket inspiration man får av sådant deltagande! Trots
detta har det inte gått att intressera övriga Theta-medlemmar för att resa,
inte ens till närliggande nationella möten.
Sverige
Inbjudningar har kommit från andra kretsar – Linköping, Växjö, Skövde
m.fl. Deltagandet från Thetas sida har varit mycket sparsamt i dessa.
Inte ens till riksstyrelsemötet i Borås gick det att locka med någon, utan
dit fick jag åka ensam. Hur intresserar man överansträngda pedagoger
för vårt nätverk?
Avvecklingen
Under en följd av år har närvaroprocenten mestadels varit låg. Många
närmade sig pensionsåldern och trots nytillskottet 2004 blev engagemanget allt mindre. Efter det slutliga extra årsmötet 2006 då nästan alla avgick,
har vi jobbat hårt för att restaurera Theta-kretsen. Ett åttiotal förtjänta pedagoger har inbjudits och fått uppleva intressanta informationsprogram
vid olika tillfällen. Vid vårterminens slut trodde Marianne Skardéus och
jag att det hade lyckats. Höstterminen gav dock andra besked och till jul
förstod vi att vi arbetat förgäves. Under våren beslöts nedläggning av den
krets jag tillhört sedan 1992.
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Reflektioner
Man frågar sig vad anledningen är att man trots stimulerande program,
möjligheter till nya yrkeskontakter utanför det egna området, inblickar
i andra kulturer och nya vänskapsband, inte i en utbildningsstad som
Jönköping kan driva en livaktig krets av Delta Kappa Gamma. Är förklaringen det överutnyttjande av den svenska lärarkåren, som skett det
senaste decenniet? Har mycket ”övertid”, tvångsmässig fortbildning och
konferenser i tid och otid släckt den pedagogiska friheten och kvävt intresset till förkovran? Är fritiden alltför knapp?
Slutsats
Med stort tack för vad medlemskapet i The Delta Kappa Gamma Society International i över femton har gett mig personligen, kan jag bara
konstatera att medlemskapet blir vad man gör det till! Flitigt deltagande
såväl i kretsens egna aktiviteter som i nationellt och internationellt utbud, ger stimulans. Nätverk personligen ger mer än kontakter över datorer, men kan underhållas via e-post. Positiv inställning ger vänskap som
håller. Vyer skall vara vida och Delta Kappa Gamma vidgar dem man
har. Förståelse över alla åldrar och gränser ökar när man lär sig mer om
andra och av varandra.
Lillemor Fredholm,
flerårig ”spindel” i Theta.
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Ι ι ��������������������������
IOTA (Härnösand/Sundsvall)
Under 1995 ordnade vi i Iota fem kretsmöten, ytterligare två planerade
möten inställdes på grund av för få anmälda. I februari träffades vi hos
Margareta Ljunggren för en diskussionsafton – Meningen med föreningen – eftersom ett oroade stort antal medlemmar lämnat oss av olika
anledningar, som ökande arbetsuppgifter, flyttning från länet eller ohälsa.
Vi lyckades inte heller värva nya medlemmar.
I mars 1995 var vi på Arbetsförmedlingen i Sundsvall, där arbetspsykolog Anna-Lena Kadin informerade om vägledning och yrkesplanering
vid AF och AMI. I maj 1995 hölls årsmöte i samband med besök på
Länsmuseet i Härnösand.
Läsåret 1995/96 startade i september med en sjöbodsfest hos Ulla
Nor´´en, där Länsstyrelsens nyanställda jämställdhetsdirektör Ulla Johansson informerade om sitt arbete. I oktober 1995 besökte några av oss
Ny-kretsens höstmöte och fick en intressant guidning i Östersunds nya
länsmuseum. I november 1995 var vi på Granloholms skola. Där Walter
Rönmark informerade om nuläget i grund- och gymnasieskola.
I januari 1996 berättade skolläkare Margareta Brodin om Karolinaprojektet, som behandlar kvinnliga läkares arbetssituation. I februari samma
år hade vi ett kretsmöte där temat var Eductus. I juni 1996 gjordes ett
försök till årsmöte med endast sex deltagare.
Den 13 augusti 1996 hölls årsmöte på Utvecklingscentrum i Sundsvall,
där vi beslutade fortsätta kretsen på sparlåga med ordförande Agneta
Palm som kontaktkvinna. Antalet medlemmar hade då blivit så lågt, att
det kändes meningslöst att fortsätta med kretsmöten. I oktober 1996 hade
vi vårt sista kretsmöte med åtta deltagare.
Den 16 juni 1997 träffades de fem kvarvarande medlemmarna i IOTA
och beslutade upphöra med kretsen.
Agneta Palm
    91

Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

Agneta Palm till redaktionen:

”Själv tyckte jag att det var tråkigt att upphöra med kretsen. ΔΚΓ har gett mig så
mycket, inte minst genom resor till conventions i USA, England och Holland och på
Island.
Min man uppskattade också ΔΚΓ, eftersom han alltid följde med mig och intresserat
deltog i de trevliga utflykter, som ordnades för herrarna.
Fram till Europamötet i Breukelen tillhörde jag faktiskt Alpha. Jag hade hoppats att
mina täta besök i Stockholm. som tjänstgörande farmor hos barn och barnbarn skulle
göra det möjligt att vara med på Alphas kretsmöten. Men det stämde dåligt. Jag var
bara en gång hos alphorna på ett mycket intressant möte i Strindbergshuset i Drottninggatan.
Under de sista åren med IOTA var jag kretsordförande.
Även om jag tyvärr inte längre är medlem, skulle jag uppskatta att ett exemplar av den
nya historien. Som mångårig före detta INFO-redaktör är jag väl medveten om vilket
arbete, som ligger bakom att få in alla uppgifter och sedan sammanställa dem.”

Κκ KAPPA (Helsingborg)
1980-1993 Helsingborg. Se under DELTA-kretsen

Λλ LAMBDA (Karlstad)
I våra strävanden att kartlägga Lambda-kretsens arbete från 1994 och
framåt har vi inte varit så framgångsrika, som vi skulle ha önskat, trots
ansträngningar från bland annat Ingrid Sörlin.
Vi vet att följande personer ingick i kretsens styrelse1994-96, som då
hade 22 medlemmar:
Anna-Greta Nyman var ordförande, Marianne Ahlqvist, vice ordförande, Birgitta Elfwing sekreterare och Berit Jansson-Wallin, kassör.
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2000-2002 hade kretsens medlemsantal reducerats10 stycken. Styrelsen bestod av Ingrid Sörlin, ordförande, Inger Ideberg, sekreterare och
Birgitta Elfwing, kassör. Många var bekymrade för kretsens framtid.
Birgitta Johansson från Sigma och Birgitta Wallbom, Xi, besökte kretsen flera gånger och hjälpte till att ta fram intressanta program.
Av ett dokument daterat oktober 2000 framgår att Lambda haft ett möte
maj 2000 under medverkan av dåvarande riksordförande, som berättade
om den internationella föreningen. Lambda medlemmarna informerade
om vad som hänt i kretsen, som funnits sedan 1983. Av dokumentet
framgår att alla var medvetna om att kretsen har ett uppdrag och ett
ansvar att se Lambda blomstra på nytt, innebärande ett förnyande och
utökande av medlemmar och verksamhet.
Under hösten 2000 inbjuds till två möten, där riksordförande Lena
Nordesjö skulle berätta om Annie Webb Blanton, föreningens grundare
och leg. läkaren Anne-Marie Pettersson skulle dela med sig av kunskap
och erfarenhet om arbete och hälsa under rubriken ”Hur undviker vi
stressfällan?” Mottagandet av programmet var dock ganska ljumt blad
medlemmarna.
Ny tag togs under 2001 men en riktig nystart kom aldrig riktig till stånd.
Arbetet fortsatte under 2002 med försök till nyrekryteringar, men trots
fina programförslag uteblev deltagarna.
Även under 2003 gjordes försök till nystart med utgångspunkt i ett ambitiöst program med programpunkter som skulle ha kunnat intressera:  
”Barn som bevittnar våld mot mamma”, fil.dr. Kjerstin Almqvist,
Landstinget Värmland, ”Anna Sandström – Annie Webb Blanton”, f.d.
riksordförande Lena Nordesjö, Högskolan i Gävle. ”Samtal som mål
och metod. En pedagogisk modell för talträning”, doktorand Karin
Bengtsson, Karlstad universitet.
.
Våren och hösten 2004 inbjöds åter till pedagogiska möten med kvalificerade talare. Ingrid Emanuelsson, Birgitta Johansson och Ingrid Sör    93

Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

lin var drivande och hade på talarlistan bl.a. prof. Christina Grenholm,
Christina Osbeck, fil. dr. Maria Jansdotter, Desiree Oom och Birgitta
Elfwing .
Inte heller denna gång visades något stort intresse. Kretsen betecknades
därefter som vilande
Under 2006-2008, gjordes nya försök till nystart främst via kontakter
på Lärarutbildningen vid Karlstad universitet, men intresset var inte
tillräckligt starkt. 2008 upplöstes kretsen.
Birgitta Johansson och Marianne Skardéus

Μμ MY (Linköping/Norrköping)
Kretsordförande
1994-1996
Anne-Marie Kihlstedt
1996-1998
Ingela Dellby
1998-2000
Kerstin Lennerbrant
2000-2002
Britta Holmberg
2002-2004
Kerstin Nilsson
2004-2006
Carin Ahlberg
2006-2008
Ulla-Berit Almén
Genomgående har kretsens ambitioner varit att:
*värva nya medlemmar och bredda kompetensen i kretsen
*erbjuda intressanta program inom utbildnings- och undervisningsområdet
*vara ett nätverk och stödja kretsens medlemmar.
Kretsstyrelser
Kretsstyrelserna redovisas i en separat fil.			
Andra uppgifter inom kretsen
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Vid behov har andra medlemmar än styrelsen engagerats, bl.a. vid riksmöte/riksstyrelsemöte 1991 och riksstyrelsemöte 2002.
Viktiga frågor som diskuterats
De flesta frågor som diskuterats inom kretsen har varit av pedagogisk
art och handlat om förnyelse av undervisningsmetoder etc. Vi har också
fortlöpande haft program av kulturell och regional karaktär.
1996 fick vi fokusera på att få ny ordförande vilket visade sig svårt. Ett
tag hotade nedläggning av kretsen men vi lyckades på ett konstruktivt
sätt lösa krisen. Övriga år har det fungerat bra.
Bra programpunkter
Under senare år har vi haft genomgående teman vilket har varit mycket
uppskattat. Exempel på teman är ledarskap, barn med särskilda behov,
olika vägar till lärande etc.
Medlemsprofil
Kretsen har ständigt försökt få medlemmar från förskola till universitet
och annan typ av utbildning. Det har varit svårigheter att rekrytera från
förskola och lägre stadier. Lärarutbildningen har varit väl representerad.
Medlemsantalet har pendlat mellan 23-34 och oftast legat mellan 25-30.
Kretsen bestod från början av medlemmar från både Linköping och Norrköping men så småningom tappade vi våra medlemmar från Norrköping.
Ett försök att bilda en egen krets där under 2000-2002 resulterade tyvärr
inte i någon ny krets. Nya försök görs 2008.
Åldersprofil
Åldersprofilen har ändrats under de år som gått ifrån kretsens start 1984.
Då var genomsnittsåldern mellan 40 och 45. Nu ligger snittet runt 60 år.
Det är svårt att rekrytera unga pedagoger idag när så mycket konkurrerar
när det gäller tid och intresse med den stressiga tillvaro vi lever i. Under
den sista perioden har vi dock lyckats rekrytera några unga medlemmar.
Medlemsvärvning strategier och tips
Medlemmarna i kretsen uppmanas ständigt att bjuda in unga och ut    95
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vecklingsbenägna pedagoger. Under de två senaste åren har detta lyckats bättre än tidigare. Det är viktigt att vi har bra program som ligger i
tiden och är angelägna just nu. Svårigheten är att nå alla stadier.
                                                            
Sponsorer
Tyvärr har vi inte hittat några sponsorer för vår normala verksamhet
inom kretsen. Däremot har vi fått bidrag i samband med att vi har ar
rangerat riksstyrelsemöten/riksmöte.
Traditioner
Varje år firas kretsen Mys födelsedag med en lunch i januari med inbjudna gäster från AU och andra kretsar. Vi brukar då ha något intressant föredrag eller uppträdande som inte nödvändigtvis behöver ha med pedagogisk verksamhet att göra utan kan vara av mer
kulturell och underhållande karaktär, t ex sång, musik och författare.
Kretsen har alltid våravslutning på något trevligt ställe med god mat och
som erbjuder intressant miljö.Varje år har vi avslutat höstterminen med
att gå på Christmas Carols i Domkyrkan med eftersits hos någon medlem.
Stipendier
Kretsen delar ut ett eget pedagogiskt pris, ”Årets kvinnliga pedagog”. Priset delades ut första gången 2004 och delas ut vartannat år. Priset består
av en silverbrosch, utformad av silversmeden Margret Sandström de Witt.
Lilian Bergholz fick ett resestipendium för att delta i Dyslexikurs i London 2001. Margaretha Grahn doktorerade 2005 med avhandlingen ”Musernas viskningar förr och nu” (en studie av ett musiskt förhållningssätt
till lärande) och uppmärksammades på Convention i San Diego 2006.
Projekt som föreningen stöder
Kretsen har under 2008 inlett ett samarbete med en skola i Sydafrika för
att stödja kvinnor som går en 8 månader lång dagbarnvårdarutbildning.
Kontakter med andra kretsar. Vi bjuder in närliggande kretsar till våra
möten och deltar i riksmöten, riksstyrelsemöten och eventuella jubileer i
andra kretsar.
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Internationella kontakter
Många av kretsens medlemmar har deltagit i Europamöten både innan
Europa blev en egen region och därefter. I snitt har 8-10 medlemmar
varit med varje gång. Kretsen har också haft besök av utländska gäster.
Representation i kommittéer:
Nationellt: Carin Ahlberg var rikssekreterare och medlem i AU 19971999, medlem av valberedningen 1999 – 2001, ordförande i hemsidekommittén 1999-2004 och är föreningens parliamentarian 2005
– 2009, Kersti
����������������������������������������������������������
Svalberg var rikskassör 2001-2003 och ������������
Britta Holmberg var medlem i hemsidekommittén 1999-2004.
Internationellt: Carin Ahlberg var medlem i ”Ad Hoc Committee
Focus 2000” 2000-2002 och medlem i ”International Constitution
Committee” 2002 – 2004 samt är medlem i kommittéen för European
Forum 2005-2009.
Sorger och glädjeämnen
Vi har den stora glädjen att vi har lyckats rekrytera välfungerande styrelser. Vi har haft många intressanta program. Vi har i stort sett varit
förskonade från dödsfall bland medlemmarna. Vårt medlemsantal har
varit fortsatt högt och stabilt.
Därför är ΔΚΓ viktigt!
På det lokala planet gör föreningen det möjligt för kvinnliga pedagoger från olika verksamhetsområden
. att utbyta erfarenheter
. att skapa förståelse och ge insikt i andras verksamheter
. att skapa nätverk som kan vara till nytta och glädje för den personliga  utvecklingen
. att ta del av nya forskningsrön
. och att träffas under trevliga former.

På det nationella och internationella planet gör föreningen det möjligt
. att knyta nya kontakter
. att få ta del av pedagogiska idéer och ny forskning i Sverige och i andra länder
. att få insikter i andra länders utbildningssystem
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. att få kulturella, estetiska och kulinariska upplevelser

Det är viktigt att föreningen expanderar i Sverige och internationellt
och lyckas knyta till sig nya och även yngre medlemmar!
Ulla-Berit Almén och Carin Ahlberg

Νν NY (Östersund)
1994-1996 Anita Sturk, ordförande, Ulla Fahlander, kassör, Joan
Bauer, sekreterare
1996-1998 Eva Hellström, ordförande, Ulla Fahlander, kassör,
Margit Hansson, sekreterare
1998-2000 Marianne Olsson, ordförande, Inger Molander, kassör,
Kerstin Bengtsson, sekreterare
2000-2004 Kerstin Bengtsson, ordförande, Brita Brännström, kassör,
Marianne Olsson, sekreterare
2004-2006 Agneta Nordin-Svensson, ordförande, Marianne Törnström-Junholm, kassör, Barbro Norrgård, sekreterare
Kretsordförandens och de övriga styrelsemedlemmarnas ambitioner har,
hur underligt det än ser ut, hela tiden varit att försöka utvidga kretsen
av medlemmar. Vi tappade för ganska länge sedan ett par mycket aktiva
och kunniga medlemmar till Alpha och Epsilon. Båda dessa medlemmar
tjänstgjorde på en av våra gymnasieskolor. Vi som var kvar hade inte
sådana kontakter att vi förmådde nyrekrytera där.
Under åren 1994 till vårt vilaläggande 2006 anordnade vi två av Riksföreningens riksmöten. Det första riksmötet  i maj 1994 och det andra
tio år senare.
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Vårt möte var förlagt till sjuksköterskeskolan vid Östersunds sjukhus.
En perfekt lokal för oss. En av föreläsningarna vid konferensen handlade om att doktorera. Tre kvinnor som doktorerat vid helt olika tidpunkter under sitt liv berättade om sitt arbete med sin avhandling. Kerstin
Stråby som doktorerat i samband med sin utbildning, Ella Danielsson
som doktorerat under sina yrkesverksamma år och Ruth Horneij som
efter sin pensionering som lärare och studierektor doktorerat om Överhogdalsbonaden. Vi var också inbjudna till ett besök i vårt fantastiska
rådhus. Mötet 1994 låg tidsmässigt i anslutning till Kvinnor kan mässan
i Östersund. Vi kunde tyvärr inte lägga någon av våra föreläsningar som
en del av kvinnor kan. Jag har ett dunkelt minne av att detta skulle ha
kostat oss en del pengar.
2004 var det dags igen för Ny att anordna ett Rikssstyrelsemöte. Denna
gång höll vi till på Högskolan men även nu i vårdutbildningens lokaler.
Vårdutbildningen hade ju under dessa år blivit en akademisk utbildning.
En av höjdpunkterna denna gång var Ingegerd Witt Engerström som
talade om sitt livsverk, Rett Center- an unique center for rare disorder.
Retts Syndrom är en komplex störning av hjärnans utveckling som leder till svåra funktionsstörningar. I sin mest typiska form finns sjukdomen i stort sett bara hos flickor och kvinnor. Vid 1 - 1,5 års ålder börjar
symtomen visa sig. Flickorna har fram till dess uppfattats som normalt
utvecklade.
Festmiddagen ägde denna gång rum i vårt vackra Rådhus.
Att stå som arrangör för riksmöten och riksstyrelsemöten är ett frivilligt
åtagande, även om det ibland kan verka som att man ställer frågan till
kretsar som har börjat gå ned i medlemsantal i tron att detta skall hjälpa
till att få lite fart på den kretsen.
Erfarenheten från våra två riksmöten tycker jag är motsatsen. Jag kan
klart se att det var flera medlemmar som slutade efter vårt riksmöte
2004. Det kan ha varit på samma sätt 1994 men då var vi flera medlemmar i ingångsskedet så det märktes inte på samma sätt. Jag tror att det är
viktigare att få iväg medlemmarna till riksmöten. Tyvärr så är vårt land
rätt avlångt och det gör att det antingen blir dyrbart eller tar lång tid att
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komma till de platser där mötena äger rum.
Efter detta riksmöte slutade flera medlemmar och så småningom var vi
8 medlemmar kvar. Åtta medlemmar är inte nog för att kunna anordna
möten med den kvalitet vi önskade. Eftersom skolpersonal ibland är
upptagen kvällstid är det omöjligt att finna en dag när alla 8 kan komma. Det känns mycket svårt att be en person komma och hålla en föreläsning och det kanske kommer sex åhörare eller färre. Studiebesök var
lättare att göra men om de skulle ske kvällstid var det också då personal
som behövde ställa upp extra.  
Vi rekommenderar alla kretsar att se till att man inte blir under 20 medlemmar. Blir man det börjar snart utförskurvan.
Vi hade dock ett väldigt intressant sista möte i vår Ny-krets, nedtecknat av av Barbro Norrgård
Besök i TrångsvikenFrån parkeringen på Jamtli startar vi färden till
Trångsviken vid 16.00-tiden.
Den här gången är vi hela 7 deltagare och vi åkte i två bilar.Ca 4,5 mil
väster om Östersund ligger denna lilla by, på vägen mot Åre.I Bygdegården hade vi stämt träff med Carina Asplund, som är vice vd i Trångsvikenbolaget och doktorand på mittuniversitetet. Carina berättade om
hur hon själv kommit att bli en av frontfigurerna i detta bolag. Hon
startade sitt uppdrag -97, med att bl.a försöka att få fler barn till skolan
som med sviktande elevantal, hotades med nedläggning. Då fanns det
261 hushåll och 58 företag.
Fem år senare, 2002, hade hushållen ökat till 320 och företagen till 80.
Bygdegården, som är byns hjärta, inrymmer olika verksamheter som
bibliotek-dagis-förskola och matplatser för skolan. Kyrkan hyr lokaler
där liksom hemtjänsten och posten och allt går med vinst. Några av
bolagets motton är att ta en sak i taget och att se möjligheter och inte
problem.
Det finns mycket mer att berätta om denna by, entreprenörsandan i skolan, ministerbesök och om regelbundna stormöten. Den som är intres    100
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serad kan gå in på deras hemsida för att få veta mer. Carina fick som
tack blomstercheckar och fika.
Vi fortsatte mötet med årsmötesförhandlingar. Och det var efter detta
möte, som vi tog det definitiva beslutet om nedläggning av vår krets.
Vi är fortfarande två personer som är medlemmar i DKG. Brita Brännström flyttade sitt medlemskap till Alpha och undertecknad till Gamma.
Kommittéer och övrigt
Brita Brännström var i svenska medlemskommittén förra perioden.
Anita Sturk har ju varit revisor i några omgångar. Och jag Kerstin
Bengtsson har varit medlem i Ny sedan 1984.
Kerstin Bengtsson
Redaktionens anm.:
Kerstin Bengtsson har haft olika uppdrag i sin krets sedan 1990.
1993-1997  var hon rikskassör
1997 var hon kassör för North East Regional Conference Stockholm
1997-1999 var hon “Reserve Auditor”
1998-2007 ansvarade hon för svenska matrikeln
2000 var hon medlem i valkommittén i Toronto
2001-2005 satt hon i svenska finanskommittén
2002-2004 Satt hon i Golden Gift Fund Committee
2001var hon kassör och registrator för European Regional Conference in Malmö
2001 deltog hon i Management/Leadership Seminar i Austin, Texas
2003 höll hon workshop och infomässan vid European Regional Conference i Reykjavik

Ξξ Xi (Örebro)
1994 blev Birgitta Wallbom vald till ordförande första gången och under det året invigdes Ing-Marie Lundström, Christina Bergman och
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Aina Dalentoft. Den 6 juni 1995 var det dags för Greta Melin-Olsson och
Pia Hellertz att bli medlemmar.
Riksmötet 1996
Den 16–17 mars 1996 gjorde vi i Xi stor succé med vårt Riksstyrelsemöte och Medlemsmöte i Rådhusets plenisal. Kvällens supé avåts i Representationsvåningen och deltagarna var mycket imponerade av såväl
mat som lokaler.
Lillemor hade ordnat ett stipendium på 10 000:– från Länsstyrelsen och
Birgitta Wallbom hade ordnat med att vi fick disponera Rådhuset och att
Örebro kommun stod för lördagens lunch. Örebro Promotion, via Christer Fahlström, var oss till stor hjälp.
Theresa Fecheck, Executive Coordinator från International, besökte oss
och vi fick många fina lovord från deltagarna. Ulla och Lillemor framförde ett epos på hexameter vid den festliga supén. Vi fick också njuta av
vacker sång av kvinnokönen Vox Amabilis, vars tema var Vår och Kärlek.
När gästerna anlände möttes de av medeltidsmusik framförd i tidsenliga
kläder och på medeltida instrument av GatuLeikar. Ett mycket uppskattat inslag! På programmet stod även ett besök i Wadköping och ett tal av
landshövding Gerd Engman, vilket även det blev mycket uppskattat.
Alla högklassiga föreläsare
Och så alla högklassiga föreläsare: Harriet höll en lysande föreläsning
om hur man mot alla odds lyckas ordna undervisning under hur primitiva
förhållande som helst. Titeln var: ”Kaos, krig och utbildning – hur
går det ihop”? Pia Hellertz föredrag handlade om hur kvinnor lär – ”Kvinnokunskapssyn och lärandeprocesser”.
Anna-Stina Henningssons föredrag, ”Peer Education”, berörde ett projekt med samlevnadsundervisning som genomförts i Värmland. Ungdomar hade fått pilotundervisning och sedan undervisat andra ungdomar
i skolor och på Ungdomsgårdar. Lena Skoglund, dåvarande kulturchef,
talade under lunchen om ett alfabetiseringsprojekt i Afrika.
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Ja, det var en föreställning, som vi sent ska glömma. Inte minst Theresa
Fecheck som fick allt simultantolkat av Lillemor. Vi fick tackbrev med
många lovord. Vi hade också en artikel med i Nerikes Allehanda som
handlade om vårt nätverk och innehållet i vårt möte. En ”Att-göra-lista”
finns bevarad – lite kul att läsa om alla små detaljer som skulle ordnas
och donas med för att allt skulle gå i lås. Till exempel kaffekokning,
kakbakning, ordna de av Landstinget skänkta mapparna, sitta i ”Receptionen”, lotteriet, vara chaufför, med mera.
Mötet blev en ekonomisk succé, som den 7 maj gick åt då vi på vårt årsmöte besökte Götlinska gården i Nora och Svalbo keramik. Hela kassan
bara försvann för att betala evenemangen. Tyvärr hade ingen information
kommit styrelsens tillhanda om att det var så stora kostnader förenade
med besöken. Räkningarna kom som en kalldusch! Men vi invigde två
nya medlemmar: Marianne Boman och Birgitta Larsson. Den 7 maj det
året invigdes Lisbeth Finnström-Johansson.
Några större sensationer är inte noterade i vår ”Lilla Röda” förrän årsmötet den 14 maj 1998 då vi först gick en vandring i Karlslund och efter
det åt en delikat middag hos Harriet och passade på att inviga Ebba
Gamstedt.
1998–1999 var det byte på ordförandeposten. Greta tog över ordförandeklubban, men lämnade tillbaka den till Birgitta Wallbom 2000.
1999 var det dags för Kristina Larsson Sjöberg att göra entré och sam
ma år tillkom Elisabeth Gustavsson och Solveig Edvardsson.
År 2000 hade vi julfest på Virginska skolan och invigde i samband med
den Lieselotte Höppe Persson. Vi hade även en gäst med oss, Ingrid
Båve från gymnasiekansliet. Vårt mest beramade årsmöte hölls i hällregn vid Sörön och en sjöblöt Kerstin Jonsson invigdes, eller ska vi kanske säga döptes? Tipspromenaden hann vi med innan hällregnet var över
oss. Precis som vi dukade upp den delikata maten på, OBS porslin – inga
pappmuggar här inte- så öppnade himlen sina portar. Maten, som i början var i fast form, gick raskt över i flytande. Tur att det finns bilder från
detta evenemang – annars skulle ingen tro oss.  Även vid detta tillfälle
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hade vi en gäst med oss, Brigitte Zierer från Wien. Undrar om hennes
vänner tror hennes berättelse om kvinnonätverket i Örebro som höll sin
ritual trots naturens motstånd?
2001 invigde förra riksordförande Lena Nordesjö Vera Fröberg-Helgesen.
Året därpå utökades skaran med Helena Eriksson, Anna-Karin Lundberg
och Agneta Larsson. I mars det året hade vi besök av dåvarande AU, som
bjöds på supé hos Ebba Gamstedt på fredagskvällen. Lördagen ägnade vi
åt diverse arbete med att utveckla DKG.
2003 passerade utan invigningar. Vi har dock all i åminnelse våra fina
föreläsningar eller ego-föredrag.
Årsmötet 2004 var synnerligen intressant. Fred Helgesen föreläste om
Den goda Livsstilen” och hans fru, och vår medlem, Vera hade ordnat en
superb supé.
Många möten har aldrig noterats men några speciella möten kan vi nämna: Besök på Body Shop, vinprovning på Virginska skolan, information
om AMU-center, guidning och god mat på Silver-Lasses Fatabur, Bengt
Franzens inspirerande föreläsning om hur man förmår celebriteter att
komma till Örebro universitet. Vi får heller inte glömma alla trevliga och
intressanta föredrag som vi medlemmar bidragit med. Ska vi återvända
till temat mat så framstår Lillemors vårsupé, Veras vår- och julsupé, Gretas julbord, Harriets vårsupé och knytkalaset hos Birgitta i en liten extra
dager.
Annat att lägga på minnet är myggor och runstenar med Anna Larsson
och Annas vänliga kommentar när ordförande lite försynt frågade om ersättning: ”Det är gratis – ni har ändå så dåligt med pengar” – åtföljt av en
klapp på kinden. Dixie Erikssons litterära inslag vid julfesten 2004 kan
räknas in bland de klart lysande stjärnföredragen.
Flera av oss har medverkat med artiklar i INFO och Birgitta har fått ΔΚΓ:
s pris som Årets Kvinnliga Pedagog 2001 och varit med i Riks valberedning, samt tillsammans med Birgitta Johansson från Skövde, försökt göra
en nystart av kretsen Lambda i Karlstad. I samband med det försöket var
Lieselotte med och höll en bra föreläsning för några presumtiva medlemmar. Temat var inlärningsstilar. Birgitta har även hållit en Work Shop
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om Utbildningen i Baltikum på det Europamöte som hölls i Breukelen,
Holland i augusti 2000.
En del män har nämnts i vår krönika och ytterligare en är värd att komma med, nämligen vår egen webbdesigner och min man Janne Eriksson
som med den äran sköter vår snygga hemsida och håller den uppdaterad. Tack för det, Janne!Ett axplock bland alla intressanta fördrag:Flexibelt Lärande med en välinformerad Greta. Inlärningsstilar och Flexibel
Skolstart enligt modell från Nya Zeeland och Australien som en inspirerande Lieselotte informerat oss om tillsammans med fantastiska bilder.
Solveigs väl förberedda fördrag om Språkträning hos förskolebarn är
ytterligare ett intresseväckande föredrag.
Kristina har entusiastiskt bidragit med flera föredrag om ”Barn i län
kade familjesystem” och vad en bra doktorsavhandling leder till.
Vår före detta medlem, Elisabeth Gustavsson, gav oss en otroligt informativ kväll om Prosodi. Ullas roliga och informativa föreläsningar om
”Verbal Hygien” och ”Språket i en Frikyrkoförsamling” kommer vi sent
att glömma.
Harriet har så många strängar på sin lyra när det gäller barns väl och ve
att hon ensam skulle fyll ett års sammankomster på ett intressant sätt. Vi
ser fram mot ännu fler kvällar med henne.
Ebba och datorer skulle vi kunnat jobba mer med. Till och med en ”datalektiker” som nuvarande ordförande kunde hänga med.
Lillemor har strålande kunskaper om Ledarskap och Distansundervisning som hon delat med sig av till oss andra.
Britt har gästvänligt och på ett efterföljansvärt sätt lärt oss om hur man
använder pedagogiska hjälpmedel och hur dessa framställs från SIH.
Här har även vår före detta medlem Aina Dalentoft varit involverad.
Ytterligare två före detta medlemmars fördrag är väl värda att nämnas:
Agneta Larsson och hennes föredrag om vårt nya Stadsbibliotek och hur
vi kan använda det som pedagoger.
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Gujje Redins berättelse – är nog bästa ordet – om ”Storstarken med Folkviseögonen” – vem glömmer det?
Birgitta har bidragit med avslappning, massage, vattenqigong och flytande avslappning.
Birgitta Wallbom
2005 upplöstes Xi-kretsen Red. anm.

Οο OMICRON (Kristianstad)
Riksmötet i Kristianstad 1995
När första delen av Omicrons historia skrevs hade vår krets ett stort och
viktigt uppdrag framför sig – Riksmötet i Kristianstad den 6-7 maj 1995.
Alla medlemmar hjälptes åt att arbeta fram ett så intressant och varierat
program som möjligt. Bland annat ingick besök på Silviaskolan i Hässleholm, en skola för barn med hörselhandikapp och ett besök på Furuboda
folkhögskola. När invigningsdagen kom kunde ordförande Ann-Katrin
Moldenius Hermansson hälsa besökare från 18 olika kretsar samt internationella presidenten Iréne Murphy välkomna. Många minns nog särskilt champagnefrukosten med båt i Kristianstads vattenrike.
1996-1998
Britt Hannebo tog över ordförandeklubban 1996. En av höstens programpunkter var ett föredrag av Gudrun Malmer som talade om matematik
och dyslexi med utgångspunkt från sina egna lässvårigheter. Hon framhöll vikten av att göra och berätta först innan formkrav ställs. Eleverna
måste uppleva ett behov av ord för att lära ord.
Vid ett annat kretsmöte berättade Britt, som är utbildad akupunktör, om
hur akupunktur används. Hon demonstrerade och visade de olika akupunktur-punkterna i örat. En av våra medlemmar fick vara försöksob    106

               Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

jekt.
Knytkalas i Kivik med rosettknytning kring 500 smörknivar skedde i sol
och isande vind. Knivarna skulle till Stockholm där vår ordförande och
några krets-medlemmar deltog i North East Region Conference.
Vid ett annat tillfälle besökte vi Kvinnoforum – en institution med små
ekonomiska resurser men med många ideellt arbetande kvinnor. En vårutflykt till Brösarps backar på Österlen uppskattades både av våra gäster
från de sydliga kretsarna och av oss själva.
Internationalisering
Den nya styrelsen med Birgit Dannqvist som ordförande (1998-2000)
inriktade sig på internationalisering. Vid ett kretsmöte informerade Lena
Lövgren om sitt projekt ”Kompetensutveckling av matematiklärare i
Lettland”. Hon delade med sig av erfarenheter, tankar och frågor som
uppstått under projektets gång. Vid samma tillfälle gav Anita Wallinius
oss en rapport från sitt projekt i Vilnius vars syfte var att stödja en organisation liknande den vid Furuboda folkhögskola. Projektet initierades
av Nordens folkliga akademi och bestod av ett utbyte för lärare som undervisade vuxna.
1999 blev bildlärare Rut Holmström utnämnd till ”Sveriges främsta
kvinnliga pedagog” av The Delta Kappa Gamma Society International
för sitt arbete med bildklasserna på Centralskolan i Kristianstad. Vid ett
möte under hösten talade hon om ”Bilden i centrum för ämnesintegration”.
Lena Lövgren, en av våra medlemmar på Högskolan Kristianstad, informerade om en förändrad lärarutbildning. Vi aktiverades också med en
praktikövning gällande planeternas placering i solsystemet. Med mycket
skratt och stor förvåning deltog vi i denna övning.
Den därpå följande styrelsen med Lena Lövgren som ordförande (20002002) hade Lärande och kompetensutveckling som tema. Under dessa år
fick vi en inblick i vilka möjligheter till hjälp studenter med dyslexi vid
Lunds universitet har för att klara sina studier, information om mastersutbildning och Kristianstad kommuns satsning på didaktiker. Riksord    107
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förande Lena Nordesjö besökte oss och föreläste om ”Lärande - ett nytt
pedagogiskt modeord”.
På Söderportgymnasiet i Kristianstad fick vi information av koordinator
Kenneth Nyström om den nystartade gymnasieutbildningen International Baccalaureat. Utbildningen är tvåårig men med ett förberedande år.
All undervisning sker på engelska.
Andra intressanta program
Vi var också på studiebesök på Axonaskolan i Tollarp, som är en friskola med inriktning på elevernas fysiska hälsa. Lollo Sollerhed, en av
skolans grundare, är också forskare i detta ämne på Högskolan Kristianstad.
Hösten då Ingrid Stiber blev ordförande (2002-2004) inleddes med ett
intressant besök på Gastronomiprogrammet på Högskolan Kristianstad.
Eva Svederberg beskrev processen att utveckla en ny utbildning som
hösten 2004 ska stå klar att ta emot sina första studenter. Inför julen
hade kretsen inbjudit en av stadens bokhandlare, Daniel Soutine, till en
stunds bokprat med många bra förslag till julklappsböcker.
Eftersom det 2003 var 700 år sedan den heliga Birgitta föddes så passade det bra att lyssna på ett fördrag om Birgitta. Detta hölls av Ingemar
Lindaräng på Furuboda folkhögskola.
Fadder
Omicron-kretsen var aktiv fadder när Omega-kretsen bildades i Karlskrona och vi deltog i den nya kretsens invigning våren 2003. I september samma år firade vi Deltakretsen i Malmö/Lunds 30-årsjubileum,
som hölls i Dalby gästgivaregård.
Andra programpunkter var hur den nya lärarutbildningen kommer att se
ut och hur man arbetar på Väglednings- och Lärcentrum för att underlätta vuxnas lärande.  
Vårutflykten gick återigen till Österlen med inbjudna deltor från Lund/
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Malmö, Kalmar, Karlskrona och Växjö. Både besök hos silversmed och
en tur i arboretet i Esperöd hanns med.
Vid ett kretsmöte i Gamla prästgården i Österslöv, då Margareta Glifberg var ordförande (2004-2006), talade Tove Treschow om Brottsofferjouren.Vem var Maria Montessori och hur arbetade hon? Läraren Ulla
Blomqvist på Pysslingens Montessoriskola i Kristianstad berättade så
inspirerande om förskolan, skolan och fritidshemmet och visade de nya
fräscha lokalerna. Vi besökte Familjehuset i Näsby. Ett projekt som drivs
av region Skåne och Kristianstads kommun gemensamt. Man arbetar familjestödjande med att stärka barns och föräldrars resurser.
Vid årsmötet 2005 hade kretsen besök av Birgit Svensson och Ingrid
Holmberg från Deltakretsen. När Omicron bildades var Delta-kretsen vår
fadderkrets.Anna-Stina Linderoth berättade om talängslan och om sina
erfarenheter av att hjälpa studenter som känner så stor rädsla för att tala
inför grupp att det påverkar deras utveckling och studieresultat.
Jubileumsfirande
Den 20 maj 2006 firade vi Omicrons 20-årsjubileum med middag på
Bäckaskogs slott, där riksordförande Marianne Skardéus höll tal. Dessförinnan hade vi hunnit med en underbar vandring på Kjugekull och besökt platsen där Barumskvinnan levde för 8000 år sedan.
Bodil Larsson deltog i Convention i San Diego Californien sommaren
2006. Enligt Bodil var det en fantastisk upplevelse att vara en av tvåtusen kvinnor som tillsammans upplevde detta imponerande evenemang.
Vi uppmanades alla att aldrig missa ett Convention om vi har ”vägarna förbi”.
Sedan var det Ewa Kristenssons tur att vara ordförande (2006-2008).
Första mötet på hösten var vi på Smultronsställets kooperativa förskola
där två av våra nya medlemmar, Carina Hertrich och Sara Rhodin, berättade om sin arbetsplats, Den pedagogiska profilen där är djur, lek, kost
och forumteater. Barnen är delaktiga i djurens skötsel vilket resulterar i
att barnen naturligt blir förtrogna med fortplantning, liv och död.
Inför julen hade Anneli P Ohlsson förberett en kväll där vi fick dekorera
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krukor och skålar med vita rosor, vita hyacinter, mossa och silver prydnader. Skapar- glädjen var stor och Anneli inspirerade oss till små mästerverk som senare spred glädje i våra hem.
Marie-Louise Nilsson, präst i Nosaby församling och med majors grad,
höll ett intressant föredrag om sina erfarenheter av krisarbete framför allt
från tsunamikatastrofen 2004 och kriget i Libanon 2006. Hon redogjorde
också för regeringens beslutade nya krisorganisation ”Stärkt förmåga”.

Invigningen 24 nov.. 2005, Fr. v. Anneli P Ohlsson, Carina Hertrich, Sara Rhodin och Margareta Glifberg

En intressant inblick i det franska skolsystemet fick vi av Ulf Lundgren,
studierektor vid Lycée Français Saint Louis de Stockholm. Franska skolor finns på 500 platser runt om i världen och alla styrs från Paris. Han
berättade om den stora kulturella och sociala spridning som finns bland
eleverna, om det 20-gradiga betygssystemet och om positiva och negativa sidor jämfört med det svenska skolsystemet.
Tema Kultur
Nu skriver vi 2008 och årets tema är Kultur. Vårens program har innehållit bland annat besök bakom scenen på Kristianstads anrika, vackra
teater där teaterläraren på C4-gymnasiet Bodil Mårtensson guidade och
berättade om sin skolas teaterutbildning. Koordinator Marie Ottosson på
Wanås slott berättade om skolprogrammet som erbjuds grundskolor
och gymnasier samt fortbildningsprogrammet för lärare.
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Inför framtiden
När det gäller vår krets framtid så är vårt största problem att hitta unga
pedagoger som har tid och ork att engagera sig i vår förening. Vår förhoppning är att få en bredare kompetens bland medlemmarna. Vi skulle
gärna vilja ha fler lärare från grundskolan och från gymnasiets olika
program. Vi vill också arbeta för att vår krets ska vara ett viktigt nätverk
för oss medlemmar och att alla ska kunna få råd och stöd både i sin yrkesutövning och som medmänniskor.

Omicron

Ππ� PI
�������������
(Västerås)

Kretsordförande
1996-1996
Karin Chemnitz
1996-1998
Lena Jäder
1998-2000
Gunilla Engvall
2002-2002
Gudrun Nylander
2004-2004
Gunilla Engvall
2004-2006
Ann-Marie Edström
2006-2008
Anne Ljungdahl
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Bra programpunkter
Bra programpunkter har varit när de egna medlemmar har berättat och
visat sina skolor och verksamheter. Vår medlemsgrupp omfattar alla stadier från förskola till högskola och det har lett till att vi har kunnat diskutera pedagogiska frågor med utgångspunkt från olika arbetssituationer.
Som grupp har vi också varit ett bra nätverk och genom det har det varit
lätt att få kontakt för studiebesök vid såväl skolor som kulturella institutioner. Vi har även inom vår krets satsat på att få med pedagoger från
biblioteks- och museivärlden.
Det är i stort sett alltid bra program vid kretsträffarna. Vissa terminer
följer det ett visst tema som t.ex. konst och musik, hälsa, nya utbildningsmiljöer, andra verksamheter inom kommunen, ledarskap, barn
med särskilda behov m. m.
Åldersprofil
Många medlemmar väljer att lämna kretsen när de går i pension. Det är
endast 7 medlemmar som har varit med före 1994. Åldersprofilen hos
medlemmar är ca 50 år. Många är redo att gå med i kretsen i den åldern.
På senare tid har vi även fått med några yngre medlemmar.
Se översikten i slutet av redovisningen.
Andra uppgifter inom kretsen
Vid behov har andra medlemmar än styrelsen engagerats, t ex vid riksmötet/riksstyrelsemöte
i Västerås 1998.
Vilka viktiga frågor har diskuterats – Pedagogiska? Föreningsangelägenheter?
Vid kretsmötena har det främst diskuterats pedagogiska frågor som känts
angelägna i samband med mötets tema.
Medlemsvärvning
Vi värvar medlemmar genom att ta med gäster till våra kretsträffar. De
senaste åren har detta lett till att vi har kunnat växa med 10-15 nya medlemmar.
    112

               Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

Vi hade länge ett genomsnittligt medlemsantal på 25, men detta har de
senaste åren utökats till 40. Medlemmarna representerar utbildningsväsendet från förskola till högskola och andra institutioner som bibliotek
och museum.
Sponsorer
Vi har tyvärr inga sponsorer för den normala verksamheten förutom att
vi får använda kommunens lokaler. I samband med riksmötet/riksstyrelsemöte 1998 fick vi ett bidrag från kommunen.
Traditioner
Vanligtvis kombineras årsmötet med ett studiebesök och lite mera omfattande förtäring.
Stipendier
Kretsen skapade ett pedagogisk pris under 1990-talet. Det delades ut
två gånger och vår förening var först med att utlösa ett pedagogiskt pris
i länet.
Priset var en silverbrosch och utmärkelsen Årets pedagog. När Västerås stad inrättade ett eget pedagogiskt pris upphörde vi i kretsen med
vårt pedagogiska pris. Några av våra medlemmar har fått Västerås pedagogiska pris.
Gudrun Nylander erhöll 2001 Golden Gift Management Leadership
Stipend som innebär två veckors ledarskapskurs vid Texas University,
Austin, Texas.
Kontakt med andra kretsar
Vi deltager i riksmöten och riksstyrelsemöten och eventuella jubileer i
andra kretsar. Under 1990-talet inbjöd vi Gävle, Falun-Borlänge och
Örebro-kretsarna, men när det bara kom ett fåtal till våra lördagsträffar,
svalnade intresset hos våra medlemmar.
Internationella kontakter? Deltagande i internationella möten
Inom kretsen har Gudrun Nylander deltagit i alla internationella möten
sedan 1995.m Hon har dessutom vrit medlem i internationella kom    113
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mittéer: Travel and Study 2000-2002, Expansion 2002-2004 och International Nominations Committee 2004-2008.
Gunilla Engvall deltog i European Regional Meeting i Åbo 2005
Representation i nationella kommittéer?
Gunilla Engvall har varit rikssekreterare och medlem av AU 2005-2007.
Gudrun Nylander har varit riksordförande 1997-1999 och medlem av
AU under åren 1995-2001. Gudrun Nylander har också representerat
kretsen i flera nationella kommittéer 1995-2008
Sorger och glädjeämnen
Vi har bra medlemsanslutning på våra kretsmöten. Många medlemmar
har varit villiga att deltaga i styrelsearbetet. Bra program vid kretsmötena. En sorg kan vara att det är svårt att rekrytera yngre medlemmar.
Därför är ΔΚΓ viktigt!
På  lokal nivå  är föreningen ett viktigt nätverk för kvinnliga pedagoger
från olika verksamhetsområden
-    
att träffas under trevliga former
att utbyta erfarenheter
att skapa förståelse och insyn i varandras verksamheter
att skapa nätverk för den egna personliga utvecklingen
att ta del av ny forskning
På det nationella och internationella planet skapar föreningen möjligheter
att knyta nya kontakter
att ta del av pedagogiska idéer och forskning i Sverige
                        och i andra länder
att få insyn i andra länders utbildningssystem
att få kulturella, estetiska och även kulinariska upple                        velser
Tankar inför framtiden!
Det är viktigt att föreningen fortsätter växa i Sverige och internationellt!
Gudrun Nylander
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Ρρ RHO (Piteå/Luleå)
Kretsmedlemmarna
RHO- kretsen, Sveriges nordligaste, fortlever och firar 2008 sitt 20årsjubileum. Medlemsantalet har varierat mellan 18-20. Medlemmarna
har varit aktiva inom alla stadier, från förskola till universitet. Under
de senaste åren har dock många av våra medlemmar som var med från
starten valt att lämna Rho men medlemsvärvningen har tagit ny fart och
vid senaste årsmötet kunde vi inviga sex nya, unga medlemmar. Rho
har därmed breddat sina kompetensområden: Medlemmarna representerar pedagoger för de unga åren såväl som för studenter på universitet.  
Från genuspedagog, mediautvecklare och formare av etiskt ledarskap i
klassrum, till utveckling av läsinlärningen med hjälp av datorstöd.  Ett
led i medlemsvärvningen var att kretsen i november 2006 inbjöd alla
f.d. medlemmar till café Jazzomat I Luleå . Inbjudna gäster fick ta del
av deras minnen och höjdpunkter från sin tid i Rho-kretsen. Många vittnade om hur medlemskapet hade bidragit till att stimulera deras personliga  och professionella utveckling. Man kunde inte undgå att märka att
nätverket Delta Kappa Gamma också står för vänskap och hjälpsamhet
. Den anda av sann gemenskap som funnits och finns mellan oss medlemmar består. Två nya medlemmar kunde invigas under slutet av det
verksamhetsåret.
Programverksamheten
Kretsmöten har planerats utifrån medlemmarnas egna verksamhetsområden, men också   utifrån intressanta föreläsningar och utställningar.
Konst har varit ett återkommande tema: Besök i Anna-Stinas keramikverkstad i Piteå april -94 och Sture Berglunds ateljé. Vår egen medlem
Lynn Gustafssons utomordentligt intressanta konst förevisades oss i
hennes hem i augusti -97 . Vi besökte Konstföreningen i Luleå oktober
-2000 . Skapande sömnadskonst hos textilkonstnärinna i Piteå, samt besök i Mjedsjön hos kvinnlig  konsthantverkare och Sinnenas Hus i Södra
Sunderbyn. I maj  2003 upplevde vi på nytt en konstutställning och i
oktober samma år gick vi på Norrbottensteatern och såg Norrlandsoperans föreställning av Dario Fos “Lik och tjuvar”. Rho-medlemmarna
njöt romansafton på Musikhögskolan i Piteå i maj -05 och vi fick åter
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en estetisk upplevelse i Konstens Hus i Luleå januari -06. Vi fick själva
pröva på den sköna konsten att arrangera blommor när vi besökte Bryggmans trädgård i Piteå och den erkänt skickliga floristen Jenny Bryggman,
i mars 2006.
Under 2004 gick kretsprogrammen under temat “Må bra” – där vi passade på att delta i öppna föreläsningar av bl.a. Kalle Moreaus och Kathryn
Schück på Framnäs Folkhögskola. Vi fick också ta del av hur viktigt måendet, skolmiljön och ledarskapet är för lärandet genom en föreläsning
av John Steinberg – “Världens bästa lärare”. Våra egna kompetenser togs
också tillvara när ett av våra många besök på Institutionen för Hälsovetenskap hade temat om handikappade barns lekmiljöer och en annan om
sjukgymanstikens helande verkan och hur man utbildar sig till sjukgymnast.
Att få göra studiebesök och få inblickar i andras verksamheter är väl ett
av Delta Kappa Gammas kvalitetsmärken. Hur skulle man annars få veta
något om t.ex.
Svenska Handelskammaren
Kvinnliga kommunalrådets innersta krets
Kvinnliga EU-parlamentarikers vardag
EU-programkontorets breda utbud och praktiska tips – genom Marianne
Skardéus
Revolutionerande nytänk i skolbygge och elevdemokrati – Kråkbergsskolan i Södra Sunderbyn
Teknikens Hus i Luleå
Esperanza i Luleå för invandrarkvinnor
Barnhabilitering på Sunderbyns sjukhus
Ungdomsmottagning
Hörselklasserna i Solanderskolan
I samband med Kvinnor Kan - mässan i Luleå i juni 2000, arrangerade vi
ett bildspel om Delta Kappa Gamma och Karin Öhrberg höll en
workshop om matematikundervisning. Flera tillresande deltor från an
dra delar av Sverige gästade vår krets. Tack vare Gudrun Nylander, past
president i Delta Kappa Gamma vid den tidpunkten, vågade vi ta klivet
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att visa upp oss i rampljuset! Trevlig samvaro med de tillresta deltorna
blev till ett riktigt intercitymöte – ja ett ”riksmöte” i miniatyr.
Internationella utblickar
Många internationella utblickar har kretsmedlemmarna också fått under
årens lopp. Dels genom medlemmar som refererat från riksmöten, där
inbjudna deltor från andra regioner haft intressanta föreläsningar, dels
genom egna internationella gäster. Heather Jenkins från Curtin University, Perth, Australien i samband med hennes vistelse vid Luleå Tekniska
Universitet - -97. Mary Seeger prof. vid Grand Valley State University
gästade oss i samband med ett skolbesök i Piteå. Tre av våra medlemmar
deltog vid den första regionala konferensen utanför USA, 7-12 juli 1997
vid NERC i Stockholm. Kerstin Sahlström, Siv Lundberg och Karin Öhrberg representerade Rho-kretsen och vi övriga kretsmedlemmar engagerades i olika uppdrag för att skaffa fram lokala produkter som små burkar
med hjortronsylt, tennarmband, ordensband i samiska färger, bordsdekorationer med Norrbottensmotiv, läderprodukter från garveriet utanför
Piteå och broschyrer av alla de slag. Här fick vi medlemmar pröva på att
söka sponsring och marknadsföra vårt eget nätverk!
Många minnesvärda och komiska upplevelser vid NERC fick vi senare
ta del av, men också en bättre inblick i hur Delta Kappa Gammas internationella nätverk fungerar! Flera av kretsens medlemmar har också
delgett oss intryck från sina forskarkontakter med andra universitet ex.
Lena Widerlund, Inst. För Hälsovetenskap, som hållit kurs i pedagogik
för lärare i Ryssland.
Ordförande, sekreterare och/eller kassör har varit med på riksmöten och
riksstyrelsemöten i
1994 i Umeå, 1996 i Gävle, 1997 i Stockholm (NERC), 1998 i Jönköping,
1999 i Uppsala, 2000 i Falun-Borlänge, 2001 i Skövde, 2002 i Stockholm
och i Linköping, 2003 i Kalmar, 2004 i Östersund och Bollnäs, 2005 i
Malmö, 2006 i Borås och Karlskrona, 2007 i Umeå och 2008 i Skövde.
Internationellt stipendium
fick en av våra medlemmar sommaren 2006, då Ann-Charlotte Berglund
    117

Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

tilldelades Golden Gift Leadership för två veckors ledarskapsutbildning
i Austin, Texas. Ann-Charlotte som suttit i AU ett par omgångar sedan
2005 har också deltagit i European Regional i Åbo 2005 och i London
2007. Under perioden 2007-2009 innehar hon posten som riksordförande
i svenska riksföreningen av Delta Kappa Gamma.
Ordförande Lisbeth Lindmark och Ann-Charlotte Berglund medverkade
i ett seminarium i Tallinn i augusti 2007, med temat jämställdhet i utbildning. Seminariet var en del av expansionsarbetet för att inlemma Estland
i nätverket. Den första Estlandskretsen invigdes 8 mars, 2008!
Kretsens själ
Rho-kretsens själ är vår gemenskap och vårt intresse för pedagogiken,
kvinnors utbildning aldrig sinande intresse för lärandet. Vi värnar om
varandras möjligheter och stöttar utveckling. Avstånden mellan våra orter är inget större hinder. Vi har ambulerat mellan Boden, Luleå och Piteå
i alla de vädertyper som präglar de norrbottniska årstiderna! Ett genuint sammanhållande kitt genom åren har varit jultraditionen hos Mona
Holmgren i Luleå. Glögg, saffranspannkaka och alla de möjliga godsaker
som hon bjudit i sitt hem förstärker vår kretssammanhållning!  När Mona
nu gått av för gott får vi som krets skapa nya traditioner! Nyinvigda medlemmar, men med samma perspektiv: Ett nätverk som förenar kvinnliga
pedagoger i nyckelposition!
Ann-Charlotte Berglund

Nyinvigda Rho-medlemmar
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Σ σ ς SIGMA (Skövde)
Medlemmar, lokalt, nationellt och internationellt
Medlemsantalet i Sigma har under årens lopp pendlat mellan 20 och
30, självklart är föryngring kretsens ambition och till viss del har vi
lyckats. Vi har satt 30 medlemmar som mål. Omsättningen på medlemmar har varit relativt stor och men vi har också ”exporterat” medlemmar till andra kretsar och det tror vi varit givande både för mottagande krets och för den enskilde medlemmen, nätverken blir vidare.
När förra historiken skrevs 1994 konstaterades att Sigma inte hade
några medlemmar som var aktiva på riks- eller internationella planet.
Detta har dock ändrats till det bättre. Marianne Skardéus, som invigdes
i Sigma blev senare medlem i Alfa och Chi, har varit ledamot i riksstyrelsen och senare riksordförande samt ordförande i European Forum.
Birgitta Johansson var i ett par perioder rikskassör och 2002-2006 medlem i internationella finanskommittén och inte minst dess ordförande
under de sista två åren, vilket innebar många resor till Austin Te xas
och goda kunskaper om DKG vilket kommit Sigmakretsen till del.
Marianne Kullenwall har varit rikskassör i två perioder.
Tre medlemmar deltog i East Regional Conference i Stockholm1997.
Kontakt med andra kretsar
På ett nordiska planet har kontakter upprätthållits inte minst med Fin
land. Sex Sigmor besökte Åbo 2002 och fick ta del av ett givande program
med skolbesök och teater. Några Åbo-medlemmar besökte sedan Skövde
2003. Vi har även haft besök från Norge och Danmark. Kontakter av detta slag har visat sig oerhört värdefulla och givande och dessutom roliga.
På det regionala planet anordnade Sigma en välbesökt Arn-resa en höstlördag 2001 och medlemmar har bl a regelbundet besökt Beta i Göteborg på deras nobelmiddagar. Vi har även haft utbyten med Chi i Borås
och My i Linköping
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Pedagogiskt pris
Sigma inrättade 2001 ett pedagogiskt pris som sedan utdelats så gott
som varje år, det består av en handsmidd silverbrosch i form av den
uppslagen bok. Det skall tilldelas en pedagog ”som skall vara en god
representant för sin yrkeskår och vara engagerad i något utöver det vanliga inom sitt område i nydanande och utvecklande syfte”.
Riksmöte och riksstyrelesemöte
Sigma anordnade riksmöte i maj 2001, det år Skövde firade
600-årsjubileum. Vi disponerade då fullmäktigesalen i stadshuset och banketten åts på Skövde golfklubb. Det blev ett välbesökt möte med bl a föredragshållare från Högskolan i Skövde.
2008 anordnades riksstyrelsemöte. Förhandlingarna, föredragen och seminarierna förlades till högskolan. Skövde kommun bjöd på lunch. Söndagsutflykten gick till trakterna av Varnhem och Hornborgasjön. På så sätt
har idén om ett Sigma Skaraborg uppfyllts, vi har alltid försökt visa våra
gäster runt i gamla länet Skaraborg med Skara, Falköping och Lidköping.
Jubileum
Vårt 10-årsjubileum firades en kall vårdag 1999 med lunch och före
drag på Ryttmästarbostäl-let vid Simsjön på Billingen. Representanter
från många kretsar samt riksordföranden deltog.
Ekonomi
Vad beträffar ekonomin har vi klarat den på egen hand, men givetvis
utnyttjat skolorna som möteslokaler, När vi arrangerat riksmöten har
kommunen och högskolan välvilligt ställt lokaler till förfogande utan
kostnad. Dessa större möten har också gett välkomna överskott som
använts framför allt till ersättningar till dem som besöker ΔΚ-möten av
olika slag både inom och utom Sverige.
Programverksamhet
Vi har möten en gång per månad, pedagogiska program, ego-föredrag
och på vårkanten en utflykt, ibland något flärdfullt. Traditionerna har
delvis växlat med de olika styrelserna. Julgröten har vi ätit tillsammans
    120

               Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International

flera år och på sistone även avslutat denna med meditation och musik
i kyrkan.
Några exempel på programpunkter de senaste åren:
- besök på friskolan IT-gymnasiet
- besök på en kriminalvårdsanstalt
- utbildning av vårdpersonal i Ryssland
- besök på Volvogymnasiet
- emotionell intelligens!
- besök i Montessorihuset
- teater- och konsthallsbesök
- Aspö naturskola med exkursion

Följande kvinnor har varit ordförande under årens lopp:
Britt Sörman, Elisabeth Åkrantz, Gunnel Ristander, Birgitta Johansson, Ruby Lindström, Maud Fredlund ,Elisabet Fläring och nu, 2008,
Meeri Palm.
Fortfarande är nog det viktigaste med ΔΚΓ skapandet av nätverk, i
första hand lokalt i Skövde men även på riksplanet och internationellt.
Det har varit givande att arrangera riksmöten, det har krävt mycket av
oss men också skapat sammanhållning och gett alla god insikt i föreningens mål och verksamhet.
Meeri Palm och Britt Sörman.

Ττ TAU (Kalmar)
En passande inledning på vår fortsatta historieskrivning är allas vår
Madam Tau, Gunvor Silfwersvärd. Gunvor har satt sin prägel på Tau
alltsedan starten 1990 och har genom sitt engagemang och sin delegeringskonst fått andra att växa. Här bör nämnas den Internationella
Kvinnodagen, den 8 mars 1999, då ordf Gunvor fick alla medlemmar
att uppträda i en minneskavalkad över det gångna århundradet. Allmänheten bjöds in och med Gunvor som konferencier i en fullsatt sal
framfördes bejublade programpunkter. Det var en historisk resa från
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tidigt 1900-tal med bl.a Alice Tegnér-visor, Selma Lagerlöfs nobelpris
1909, Charleston, Elise Ottesen Jensens grundande av RFSU 1933. En
resa som sedan fortsatte genom seklets mitt med Alice Babs Swing it
Magistern, Pippi Långstrumps entré, strumpbyxans ersättande av höfthållaren, kvinnliga poliser, Sara Lidmans debutroman Tjärdalen. Resan gick vidare mot slutet av århundradet med rödstrumpor, p-piller,
Barbiedockor och kort-kort samt Sveriges första kvinnliga partiledare
Karin Söder, Alva Myrdals fredspris och sist men inte minst våra juppienallar.

Kloka gumman vid Taus 10-årsjubileum
Eva Petersson

MadamTau: Gunvor Silfwersvärd

Tau:s 10-årsjubileum
År 2000, närmare bestämt den 6 maj, samlades ett icke föraktfullt antal
deltor, både från egna kretsen och från andra delar av landet, för att fira
vårt 10-årsjubileum. Och vilken fest det blev! Kalmar bjöd på vackrast
möjliga natursceneri med solsken, nyutslagna träd och blomster och
hela Tau bjöd på feststämning.
Vi samlades i Salvebyn och med hjälp av Helen Andersson, som arbetat
med projektet ”Alla tiders historia”, fick vi ta del av hur man kanevandegöra historia på ett mycket engagerat sätt. Hon var som klippt och
skuren som den Kloka Gumman som försökte ”koppa” någon av oss
eller bota/förebygga krämpor med pepparroten.
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Vid ingången till slottet väntade en överraskning i form av ”Gustav
Eriksson Vasas vältalige fogde”, Odd Zschiedrich, för att berätta och
visa några av slottets alla hemligheter. Med Tau:s egen Gerda i spetsen
lotsades vi sedan genom stadsparken och Vänskapens park till Rostad,
där en härlig festbuffé stod uppdukad. Mat och dryck varvades med tal,
presentutdelning, sång och musik. Vår musikaliska delta Inger Nilsson
hade t.o.m. komponerat en hyllningssång till tio-åringen Tau.
Riksmöte och medlemsmöte den 10 – 11 maj 2003 i Kalmar
År 2003 hade kretsen Tau fått äran att anordna Riksmöte med tvåutbildningsdagar i Kalmar, så under ett par härliga majdagar samlades ett
stort antal deltor  för att lyssna till mycket intressanta föredrag, delta i
olika workshops och inte minst umgås under festliga former.
Vi hälsades välkomna av vårt kommunalråd Birgitta Elfström, av vår
riksordförande samt vår egen kretsordförande. Föreläsningarnas innehåll spände över vitt skilda utbildningsområden som t.ex. svenska elevers läsförståelseförmåga i ett internationellt per spektiv – en redovisning av Pisaprojektet av professor Karin Taube. Vi fortsatte med ”Att
resa i tiden – Alla tiders historia” som är ett projekt mellan museum
och skola, där museipedagoger och lärare samarbetar och åskådliggör
vår historia. Vi fick även senare prova kläder och ackvisita från forna
tider. Avslutningsvis gav oss Henrietta Koblanck, professor i design, en
inblick i den s.k. Work-book-metoden.
En härlig renässansafton på vårt vackra slott med underhållning, utsökt mat och dryck fullbordade dagen!
Internationalisering
Efter ett trevligt möte, på DKG-konferens i Stockholm, med glada
och pigga deltor från Epsilon i Groningen bestämde vi i Tau att hålla
kontakten och utbyta erfarenheter mellan våra kretsar. I maj 2000 fick
vi besök av åtta deltor från Groningen som inkvarterades hos kollegor
i Kalmar.
Under ett par intensiva dagar visade vi gymnasieskolor och gjorde en
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Tre glada damer, från Riksmötet på slottet, med Britt-Marie Linnér, Tau, i mitten, till vänster Kerstin
Bengtsson, Ny, och till höger Maud Fredlund, Sigma.

underbar tur till det blommande Öland. Speciellt intresse väckte besöket
på gymnasiesärskolan, där eleverna som arbetade med tryckeriverksamhet blivit mycket yrkesskickliga och fått stor självkänsla.  Deras plastdekaler, skyltar, visitkort, menyer mm hävdade sig väl i konkurrensen med
andra tillverkare.
Två år senare körde fem deltor från Tau ner till Groningen på svarsvisit.
Redan första eftermiddagen besökte vi en mycket stor skola med 30-35
olika yrkesutbildningar. Skolan hade skiftundervisning så vi kunde utnyttja tiden långt in på kvällen. Någon i vårt sällskap blev ”fin i håret”,
några fick kontrollera blodtryck och lungkapacitet och alla fick vi en typisk holländsk middag. Hade vi behövt en bilreparation hade det säkert
ordnats också. Vi besökte bl.a. dessutom en särskola och universitetet där
eleverna har  möjlighet att studera skandinaviska språk vilket 80 elever
gjorde vid besökstillfället.Vi möttes överallt av stor gästfrihet. Vi bjöds
på måltiderna huvudsakligen i olika hem och fick på så sätt se olika
lösningar av vackert och praktiskt utnyttjande av de små ytor som står till
buds i ett tättbefolkat land. Av 20 medlemmar i kretsen var 14 stycken
praktiskt involverade i vårt besök, trots hektisk tid i skolan.
Tau-priset
 ��������������������������������������������������������������������������
Tau-priset instiftades 1999 och har sedan dess delats ut årligen till fram
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stående kvinnliga pedagoger för deras nyskapande arbete inom kretsens
upptagningsområde. Priset består av ett diplom med en personlig motivering till utmärkelsen samt ett smycke. Föreningen tar även del av
en föreläsning eller ett studiebesök hos pristagaren. De premierade pedagogernas verksamhetsområden har varierat stort, från forskning inom
språk- och läsutveckling till framgångsrik dansutbildning. Priset är
mycket uppskattat.
Tau-Stipendiater
Inger Nilsson fick ett internationellt stipendium, The Lettie P. Trefz Scholarship, 1999-2000. Det var en ansenlig summa som blev ett fint stöd i
hennes forskning. Ingers arbete ledde fram till en avhandling i litteraturvetenskap om Lennart Hellsings språkvärld med titeln Krakel Spektakel
– Hör hur det låter.
Gunvor Silfwersvärd fick också ett internationellt stipendium, Golden
Gift Fund Awards S/S, 1998. Stipendiet omfattade, förutom resa och uppehälle, en gedigen ledarskapsutbildning i Austin, Texas, USA.
En passande avslutning på vår historieskrivning till dags dato och samtidigt ett motto i vårt arbete är ordet GLÄDJE. GLÄDJE är ledstjärnan
som genomsyrar allt! Att bli sedd ger inre GLÄDJE. Att få kunskap ger
GLÄDJE. Vi vill genom GLÄDJE utveckla vår egen förmåga och därigenom kunna påverka andra.
Irene Niclasson

Υυ YPSILON (Gävle/Sandviken/Bollnäs)
Allmänt
När den nya historieperioden börjar har Ypsilonkretsen endast en tre-årig
historia. Kretsen är skapad av medlemmar från tre städer, Gävle, Sandviken och Bollnäs. Denna konstruktion har ställt till med en del problem,
avståndet mellan Gävle och Bollnäs är ca 10 mil.. Bollnäs-gruppen var
till en början liten och kretsmöten förlades därför oftast till Gävle/Sand    125
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vikenområdet.
Medlemmar/rekrytering
Kretsens medlemmar hade från start en ojämn fördelning i det som är
Delta Kappa Gammas idé, dvs lärare från olika skolformer och -stadier
som möts för utbyte. Gymnasielärare framförallt inom humaniora och
språk dominerade och vuxenlärare, dvs universitetslärare och folkhög
skollärare utgjorde den andra stora gruppen.
Under 90-talet skedde en kontinuerlig rekrytering för att råda bot på
den först uppkomna sammansättningen. Kretsmedlemmarna  var aktiva
i detta arbete och medlemsantalet ökade till strax över 20 med lärare
från alla stadier från förskola till universitet. Kretsen kunde också knyta
till sig lärare med annan etnisk bakgrund. Att ursprungsidén om mångfald också leder till dynamik och ett flöde av idéer och kommunikation
kunde Ypsilons medlemmar uppleva under 90-talet, kretsens smekmånad. Tyvärr har tre av kretsens medlemmar gått bort i alldeles för unga
år, Linda Lanker Åberg, Mirjana Holmquist och Lisa Fauli.
Rekryteringen har varit ett sorgebarn under 2000-talets första år då flera
medlemmar flyttade till andra orter och en del lämnade kretsen. Den
stabila kärnan blev mindre och det kändes svårt att fånga upp de nya
medlemmarna. Sedan 2006 har det inte varit möjligt att rekrytera ny
ordförande och medlemsantalet har stadigt sjunkit. Totalt har 40 personer varit medlemmar under perioden varav 12 återstår 2008.
Ordförande i Ypsilon
1994-1994
Lena Nordesjö
1996-1996
Lena Ödéen
1998-1998
Mirjana Holmquist
2000-2000
Monika Berg
2002-2002
Gunilla Falck
2004-2004
Åsa Morberg
2006-2006
Barbro Berger
2006-2008
Barbro Berger
Av ordförandena har Gunilla Falck haft sin bas i Sandviken och Barbro
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Berger i Bollnäs övriga i Gävle.
Verksamhet
Under kretsens uppbyggnadsskede har ego-föredragen varit ett utmärkt
sätt att lära känna nya medlemmar. Föredragen har varit kretsens nav och
en ständig källa till glädje, utbyte och nya erfarenheter. Samtliga 40 medlemmar har presenterat sig och sin verksamhet. Gäster av olika slag har
också varit inslag i varje terminsplanering. Särskilt minns vi nog kollegan från Zimbabwe, utbyteslärare i Bollnäs som gav oss en öppenhjärtig
och personlig beskrivning av situationen i hemlandet och familjen och
hur 20-talet familjemedlemmar var beroende av hennes inkomst.
Kontakter med andra kretsar var under de första åren ett sätt att komma
in i föreningsstrukturen. Det har dock blivit allt svårare att få till denna
utbytesverksamhet. Det har kanske att göra med det allt högre tempot i
arbetslivet. Ypsilonkretsen hade under 1990-talet varje termin en lördagförmiddag med lunch som avslutning avsatt för ett kretsmöte: Det gjorde
det möjligt att resa till andra städer, att ta emot andra kretsar eller att få
del av en verksamhet som inte var möjlig att besöka på en vardag. Flera
av dessa lördagsmöten användes till debatt eller som förberedda diskussionsfora.  Debatten för och emot disciplinprogram i skolan var en naturlig följd av en medlems utbyteserfarenhet i USA en annans i England.
Debatten engagerade!
Genom trestadsmodellen har utbytet mellan olika kommunala lösningar
vad gäller skolans verksamhet blivit föremål för både information och
debatt. En helt oförutsedd bonus i Ypsilons konstruktion.
Trots att kretsen valt att förhålla sig relativt oberoende till de ceremonier
och traditioner som skapats inom den internationella föreningen har vårens resa till Bollnäs och gymnasiets estetiska programs föreställningar
blivit en tradition som alla sett fram emot.
Nationella och internationella möten
Ypsilonkretsen har under perioden haft två riksstyrelsemöte/utbildningsmöten 1996 och 2004. Högskolan i Gävle var platsen för det första av
dessa och Folkhögskolan i Bollnäs för det andra. Riksstyrelsemötena har
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varit tillfällen då kretsens medlemmar haft anledning att arbeta tillsammans och lära känna varandra. Det har varit också tillfällen att göra föreningen känd i vidare kretsar. För riksstyrelsemötet 1996 erhölls ekonomiskt stöd från Gävle kommun och Högskolan i Gävle. Detta möte
kunde också bjuda på en bankett i museimiljö. Middagsbordet var dukat
strax intill Gunnar Cyréns glasutställning på Gävleborgs museum. Vid
Bollnäsmötet presenterades det unika Resurscentret för läs- och skrivproblem hos vuxna, ett resurscentrum som kunnat utvecklas i en landsortsstad.
Flera medlemmar har deltagit i internationella möten bland annat Lena
Nordesjö i Convention i Columbus, Ohio 1996, i Dallas, Texas 1998, i
Toronto 2000 samt i Minneapolis 2004. Zakieh Rosenberg deltog i Toronto 2000. Lena Nordesjö, Lisa Fauli och Lillemor Eklund i Europe
Regional Conference i Amsterdam 1999, Lena Nordesjö och Lisa Fauli
i Europe Regional Conference i Malmö 2001 och i Åbo 2003 även som
aktiva i workshops.
Representanter i nationella och internationella styrelser och kommittér

Lena Nordesjö har varit medlem av riksstyrelsens AU under fyra perioder, 1995-97 som ledamot, 1997-1999 som vice riksordförande, 19992001 som riksordförande och 2001-2003 som f.d. riksordförande.
Lena Nordesjö

Φφ PHI (Falun/Borlänge)
Vår krets bildades mars 1992. Bildandet föregicks av att Ulla Martins i
Pi-kretsen kontaktade Inger Bävertoft och väckte frågan om att bilda en
krets i Dalarna. Den 9 november 1991 arrangerades en träff vid Högskolan i Borlänge dit presumtiva medlemmar hade inbjudits. Gertrud von
Platen hade mycket kontakt med oss under förberedelsefasen.
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Invigningen ägde rum den 28 mars 1992 i Folkets Hus i Borlänge. Nio
medlemmar invigdes av Gertrud von Platen, Ulla Martins och Kerstin
Ståby. Pi- kretsen i Västerås blev vår fadder. Vår krets, Phi, täcker in
hela Dalarna. Flest aktiva medlemmar finns inom Falun och Borlänge
området, 21 medlemmar (ht 2008).
Dalarna är ett till ytan stort landskap men med liten population vilket
gör att avstånden blir stora. Vi önskar att det ska vara minst två medlemmar från en kommun så att man inte behöver resa ensam till träffarna. Vi får se om vi lyckas med det framöver.
Vårt styrelsearbete
Vi har en väl fungerande styrelse inklusive programkommittén. Våra
styrelsemöten hålls mer eller mindre regelbundet men vid färre tillfällen än medlemsmötena. Ofta har sekreterare, ordförande och kassör
mer regelbunden kontakt via e-post, telefon eller träffar. Ordföranden
genom åren har varit: Ingrid Bävertoft, Ulla Ek, Barbro Plantin, Lillemor Östensson, Margareta Gåfvels, Christina Sand, Monica Hillman,
Lena Nyberg Backeman och Ann-Katrin Swärd.
Vi har en årlig verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse som alla
medlemmar tar del av och påverkar på olika sätt. Vi diskuterar årets
innehåll vid våra medlemsmöten och ber alla att lämna förslag även om
styrelsen sedan fattar beslut om hur året ska bli.
Regelbunden mötesverksamhet
Vi har regelbundna månadsmöten med olika innehåll (nio/år). Eftersom vi saknar fast lokal hålls träffarna på medlemmarnas olika arbetsplatser eller i andra lokaler beroende på innehållet. Närvaron är god
och har varit mer än 60 %. Genom åren har innehållet varierats med att
medlemmar har berättat om egen verksamhet, forskning, internationell
erfarenhet samt att kvinnor i andra professioner har inbjudits att berätta om sitt dagliga yrkesliv. En del av de externa gästerna har ledande
funktioner inom teater, kyrkan, polisväsendet, politiker, landshövding,
kommunalråd, silversmed, konstnärer, hälsa och friskvård, skolchef
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och lärartjänster inom annan verksamhet, t.ex. sjukhusskolan. Vid de
möten dör vi bjuder in externa talare har vi ofta gäster med. Årets verksamhet avslutas med traditionsenlig grötkväll. Vi har då varvat med att
vara hemma hos någon eller som nu senats på Stora Hyttnäs i Sundborn.
Det lockade många då denna gård, som ligger granne med Carl Larssongården är en vacker och väl bevarad gammal Bergslagsgård. Vi har
också bestämt att minst två ego ska hållas per verksamhetsår men just
nu ligger vi efter varför det kan bli att flera ska hålla ego under nästa
verksamhetsår.
Pedagogpriset
Pedagogpriset initierades av Barbro Plantin, 1997. Barbro var den
första ordföranden som skrev en verksamhetsplan. I samband med
detta läste hon stadgarna och insåg då att någon pedagog ska hedras.
Phi-kretsen antog Barbros förslag och som första krets i landet inrättades ett pedagogpris. Efter detta har idén spridits till andra kretsar
och till riksstyrelsen. Numera delas ett pris ut till en pedagog på nationell nivå. Alla kretsar kan nominera en erkänt duktig pedagog. I vår
krets nominerar enskilda medlemmar den dalapedagog som de anser
har gjort sig förtjänt av priset. Den som utnämns till ”Årets kvinnliga
pedagog i Dalarna” erhåller ett halsband i form av en bok, med föreningens symbol, tillverkad av silversmeden Karin Ferner, samt diplom.
Journalister inbjuds och årets pedagog omskrivs i den lokala pressen.
Vi har som mål att försöka få medlemmarna att nominera pedagoger i
olika verksamheter men även från olika platser i Dalarna. Hur detta blir
beror mycket på vilka kontakter vi har ute i olika delar av Dalarna. Mer
arbete behövs här för att få spridning även om det hittills varit hyfsat
bra.
Genom åren har följande pedagoger i Dalarna erhållit priset:
1997 Märit Rosén, Rättvik,
1998 Kerstin Hagland, Falun,
1999 Désirée von Ahlefeld Nisser, Gagnef,
2000 Hjördis Larsson, Falun,
2001 Susanne af Kleen, Hedemora,
2002 Anna-Carin Ayoub Ericsson, Falun, (2003 blev det inte något pris)
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2004 Ulla Rönnols, Säter,
2005 Inga-Lill Lundvik, Falun,
2006 IngaLill Matson, Leksand,
2007 Gittan Mattsson, Falun,
2008 Christina Kardell, Falun.
Utmärkelser/stipendier
Två av våra medlemmar har erhållit International Scholarship för doktorandstudier i specialpedagogik: 2005 erhöll Désirée von Ahlefeld Nisser
The Maria Pierce Scholarship och Ann-Katrin Swärd fick The Golden
Anniversary������
2007.
Nationellt och internationellt arbete
Phi-kretsen arrangerade Riksmötet i september år 2000. Mötet hölls på
Erikslundsskolan i Borlänge. Deltagare från många kretsar slöt upp, dryga 50-talet. Innehållet var uppskattat, inte minst olika studiebesök i det
vackra Dalarna. Den dramatiserade vandringen på gamla Elfsborg i Falun
var mycket uppskattat. Medlemmarna i Phi-kretsen stod för all matlagning vilket innebar att alla bidrog med sitt kunnande och med arbetstid.
2002 firade kretsen 10-årsjubileum. Det var trevlig underhållning och
god mat på Rankhyttans herrgård. Anna-Carin Ayoub Ericsson och Brita
Börjes, två förnämliga musikpedagoger stod för underhållningen. Givetvis bjöds det också på historiska tillbakablickar.
2007 firade vi 15-års jubileum i särskolans lokaler i Falun. Ingrid Bävertoft stod för det historiska inslaget om vår krets. Marianne Skardéus
uppvaktade från riksstyrelsen med en gåva. Ann-Katrin Swärd gav en
internationell utblick.
Representanter från kretsen deltager årligen i såväl Riksmöten som Internationella konferenser. Bl. a har Ann-Katrin Swärd presenterat sin forskning både vid Europakonferensen i Strawberry Hill, London, 2007 och
vid Conventet i Chicago, 2008. Det är viktigt och intressant att vara med
vid olika tillfällen eftersom man knyter nya kontakter men även gläds
åt att träffa gamla vänner. Lena Nordesjö har också gett föreläsningar
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vid olika nationella och internationella konferenser. Hon finns även med
på listan över gästföreläsare och har ett härligt kvinnoperspektiv i sin
presentation om Anna Sandström och Annie Webb Blanton. Några av
våra medlemmar har varit eller är engagerade i Riksföreningen (riksordförande Lena Nordesjö, vice riksordförande Christina Sand, rikssekreterare, Désirée von Ahlefeldt Nisser, vilket också innebär att de alla varit
ledamot av AU).
Övrigt
Kretsen har också fått en nybliven doktor i Specialpedagogik då AnnKatrin Swärd den 4 oktober 2007 galant försvarade sin avhandling vid
Stockholms universitet. Aulan var fylld av intresserade släktingar, vänner, kollegor och andra som ville vara med. Avhandlingen Att säkerställa
skriftspråklighet genom medveten arrangering – Wittingmetodens til�lämpning i några olika lärandemiljöer, är den mest lästa på Skolporten
av årets avhandlingar vilket är glädjande. Nu väntar vi på Désirée von
Ahlefeldt Nisser som närmar sig slutspurten. Roligt om vi kan sporra andra till att söka sig till forskning, en viktigt uppgift också för pedagoger.
I kretsen arbetas kontinuerligt med att värva nya medlemmar. Vi försöker så långt det är möjligt att värva lärare med olika utbildningsbakgrund samt i olika verksamheter. Som nämndes ovan har vi också alltid
i tankarna att nå de som bor runtom i Dalarna även om det inte alltid är
enkelt.
Vid våra månadsmöten skänker var och en 10 kr till våra medlemssystrar
i Estland. Det låter ej så mycket med 10 kr men vid varje möte blir det
mellan 120-180 kr vilket på ett år blir ett gott tillskott. Många bäckar
små……..
Ann-Katrin Swärd, ordf. , Lena Nyberg Backeman, vice ordf.
Christina Sand, ledamot och Barbro Plantin, arkivarie			
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Χχ CHI (Borås)
Allmänt
Att informera om föreningen på olika skolor blev från början ett sätt att
få inblick i olika pedagogiska problem och glädjeämnen. Flera medlemmar värvades på detta sätt. I vår krets finns nu medlemmar på lågstadium,
högstadium, särskola, vuxenutbildning och högskola. Vi har medlemmar
i åldrarna 38 till 72 år. Svårast är det att få in yngre i föreningen.
Flera medlemmar har hållit föredrag om sin specialitet t.ex. autism, dyslexi, teckenspråk, barnbokshistoria, stenografi etc. Några har visat sina
arbetsplatser som Navet och Textilhög-skolan. Andra föredragshållare
har vi hämtat utanför kretsen t.ex läkarparet Carl-Axel och Monika Ekman om Garissaprojektet i Kenya, kriminalinspektör Hans Larsson om
Kriminella nätverk och Miguel Benito om Immigrantinstitutet. Kvinnor
i politiken var ett tema under 2008. Alla har varit intressanta och välbesökta. Traditionellt har vi varje år en födelsedagsfest, en julfest, en hemlig resa och någon form av musik.
Så här startade det
Redan i maj 2002 tog Marianne Skardéus initiativet till att bilda en ny
krets av Delta Kappa Gamma i Borås. Många trevliga möten med information om föreningen hölls, innan ett antal kvinnliga utbildare kunde
bilda Chi-kretsen med Marianne som den drivande och informerande
kraften.
2003
Invigningen av kretsen skedde den 28 april 2003 av riksordföranden
Birgit Svensson, som utnämnde Marianne Skardéus till kretsordförande
och invigde 12 nya medlemmar. Faddrar var Gudrun Nylander, Pi, Birgit Svensson, Delta och Birgitta Johansson, Sigma. Fram till årsmötet
2004 skulle kretsen ledas av en interrimstyrelse bestående av Marianne
Skardéus och Ingela Högberg.
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Första riktiga kretsmötet ägde rum den 15 september och sedan följde
möten på Institutionen för vårdvetenskap, Navet och på Sven Erikssongymnasiet, där fem nya medlemmar invigdes. Nu hade vi 17 medlemmar i kretsen, en snabb utveckling under 2003!
2004
Årets första möte hölls på Väfskolan hos Christina Rinaldo. Därefter
följde möten på Bodaskolan med information av Britt Heikkilä och
rektor Elisabeth Hedblom om den internationella klassen. På årsmötet
den 18 mars föreläste Carl-Axel och Monika Ekman om sitt arbete
bland flickor i Garissa i Kenya. Därefter förrättade val till den första
styrelsen.
Till 2004-2006 års styrelse valdes: Maret Köster-Sandberg, ordf.,
Birgitta Widell, vice ordf., Gull-Britt Westling, sekr.1, Eva Lindblad,
sekr.2, Monica Tengling, kassör, Marianne Skardéus ex.ordf., Kerstin
Holmeros-Skoglund, revisor, Lena Nordholm, revisor.
Ettårsdagen
28 april 2004 firades vår ettårsdag med invigning av tre nya medlemmar och med vårsupé, tal och vårsånger.
Årets aktiviteter speglar litet av våra kretsordförandes och styrelsens
ambitioner att skapa glädje, kunskap, pedagogiska tips och fest på våra
möten. För övrigt ville vi lära känna var-andra och ta del av kunskaper
hos var och en av medlemmarna.
Maret Köster-Sandblad och Birgitta Widell skulle stå för medlemsrekrytering och tillsammans med övriga styrelsemed-lemmar göra upp
programpunkter för mötena. Eva Lindblad och Gull-Britt Westling
skulle stå för musiken. Marianne Skardéus skulle hålla oss informerade om vad som hände på riks- och internationell nivå.
2005
På tvåårsdagen - med numera sedvanlig födelsedagsfest - den 28 april
2005 invigdes fyra nya medlemmar. Ulla Ots valdes till sekreterare
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och Gull-Britt Westling till vice ordförande. På julfesten i december invigdes ytterligare tre nya medlemmar.Under hösten ägnade vi ett arbetsmöte till att planera riksstyrelsemötet i Borås 6-7 maj 2006.
Sponsorer: Reimar Westerling skänkte tygkassar med DKG-emblem för
försäljning. Marianne Skadéus sökte medel ur International Speaker’s
fund för gästföreläsaren Jeanne Fiske från Alaska och från Lucile
Cornetet Fund för professor Elisabeth Öhrns föredrag .
2006
Många mindre grupper bildades där medlemmarna skulle ansvara för
program, inbjudan, ekonomi, mat, lotterier, placering etc. under riksstyrelsemötet. (Se också riksstyrelsemötet på Högskolan i Borås 6-7maj (Se
även en DVD-film).
Mötet inleddes av en Knalle, som berättade om stadens grundläggning
och en flickkör från Kulturskolan. Rektor vid Högskolan Lena Nordholm
hälsade välkommen och talade om högskolan av idag och om önskan att
Borås Högskola skulle bli ett professionsuniversitet. Under rubriken En
framgångssaga i vår tid talade professor Elisabeth Öhrn om flickor som
utbildningssystemets vinnare. Jeanne Fiske från Anchorage i Alaska talade om Native People från just hennes hembygd och visade bilder.
Under eftermiddagen medan styrelsen hade sitt möte kunde deltagarna
välja mellan tre workshops på Väfskolan (vävteknik), på Navet (naturvetenskap för barn) samt Drama och konfliktlösning. Kvällen avslutades
med en bankett på Yxhammarsgården. Banketten inleddes med invigning
av fyra nya medlemmar. En utsökt måltid med många tal och sång och
musik gjorde kvällen till en härlig fest.
Den 7 maj bjöd två STINT-stipendiater (Stiftelsen för internationalisering
av högre utbildning och forskning) på redogörelser för vistelser i USA.
Många lyckliga vinnare blev ett konstverk rikare i konstlotteriets dragning. Sedan blev det stadsvandring med stadsarkivarie Fredrik Hjelm,
som berättade om den tidiga staden. Som avslutning av konferensen bjöd
Borås Stad på lunch i Annelundsvillan med kommunfullmäktiges ordfö    135
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rande Maj Steen - sedemera medlem i vår förening - som värd.
På årsmötet i maj valdes en ny styrelse för 2006-2008: Birgitta Persson,
ordf., Margareta Gro-lander, vice ordf., Ingela Högberg, sekr., Kerstin
Holmeros-Skoglund, sekr., Monica Teng-ling, kassör, Maret KösterSandberg, f.d. ordf. och Christina Rinaldo, ledamot.
Under julfesten i december 2007 invigdes fyra nya medlemmar. Christina Rinaldo och Ingela Högberg berättade om sin resa till Egypten och
förklarade bakgrunden till vårt Siwa-projekt, där vi skulle hjälpa barn
i ökenstaden Siwa att få gå i skolan. Projektet har titeln ”Swedish Chi
Helps Siwa Children” och är delfinansierat av Educational Foundation.
Mötet föreslog att 4000 kronor av föreningens kassa skulle skänkas till
Siwa-projektet.
Kontakter med andra kretsar
Beta-kretsen bjuder varje år till nobelfest med föredrag om årets nobelpristagare i litteratur.
Ett försök att samla Beta, Sigma och Chi till ett gemensamt möte gjordes i september 2007 i Falköping. Där föreläste Marianne Skardéus om
Linnés kvinnor. Vid riksmöten och rikssty-relsemöten i Malmö, Umeå,
Karlskrona och Skövde har flera medlemmar deltagit.
Internationella kontakter
Europeiska konferenser i Åbo 2005 och i London 2007 besöktes av flera
av Chi:s medlemmar. Marianne Skardéus, som startat föreningen i Danmark, deltog bland andra vid invigningen i Danmark 2007 och vid invigningen av föreningen i Tallinn, Estland 2008. Vid denna invigning deltog
från Chi också Monica Tengling och Maret Köster-Sandberg.
Den 17 maj 2008 firades i Oslo, dit Chi-kretsen blivit inbjudna av Oddny
Damsgaard ordförande i Delta-kretsen i Baerum. Utbyte mellan kretsarna kommer att fortsätta på olika sätt.
I nationella kommittéer har vi två representanter: Marianne Skardéus,
f.d. riksordförande, och Monika Tengling, rikskassör, båda i AU riksstyrelsens arbetsutskott.
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DKG är viktigt, för ett nätverk av kvinnor kan åstadkomma mycket tillsammans, glädjas och lära nytt från utbildare på alla stadier i många olika
länder.
I framtiden måste vi stödja alla nya unga utbildare och ta med dem i vår
gemenskap.
Gull-Britt Westling

Glada Chi-medlemmar i
tröjor som säljs till förmån
för Siwa-projektet

Φφ PSI (Ronneby/Karlskrona)
            Se under Delta
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Ωω OMEGA (Karlskrona)
Vi startade med hjälp av Tau - Kalmar och Omicron - Kristianstad under
hösten 2002 med några informationsmöten på Chapmanskolan i Karlskrona, särskilt drivande var Gunvor Silfverswärd från Kalmarkretsen.
Med god hjälp av Ingrid Christenson, f.d. gymnasierektor på Chapmanskolan, blev vi så småningom sexton intresserade pedagoger som den
25 januari 2003 invigdes till deltor i den nystartade Omega-kretsen. Vår
gudmor var dåvarande riks-presidenten Birgit Svensson. Till interimordförande valdes Pella Sahlin och till sekreterare Margareta Vroland.
Efter det första formella årsmötet valdes Pella Sahlin till ordförande och
uttalade då förhopp-ningen att vi skulle kunna bli en större lokalkrets
för att så småningom kanske kunna etablera DKG även på andra sidan
Östersjön i Litauen. Mellan 2006 och 2008 har Gertrud Carlström varit
ordförande. Vid årsmötet i maj 2008 valdes Anita Kullring till att efterträda Gertrud. Kassör är Mona Jönsson och sekreterare Eva Jansson.
Under åren fram till 2006 var Pella Sahlin ordförande och Margareta
Vroland sekreterare och det visade sig svårt att engagera medlemmar till
styrelsen. Ingrid Christenson har hela tiden fungerat som en sammanhållande länk och gjort många viktiga och tidskrävande uppgifter och
dessutom under flera år varit kassör. Kretsen har nästan hela tiden haft
mellan 15- 20 aktiva medlemmar och medlemsvärvning har kretsen sett
som den främsta uppgiften.
De första åren har Omega haft ett mycket varierat program, och dessutom på olika veckodagar. Vi har efter en del prövande kommit fram
till att det har fungerat allra bäst för oss att ha en ansvarig för varje
programpunkt. Olika aktiviteter som t.ex. speciallärarens arbete, kuratorns pedagogiska roll i skolan, landshövding Ingegärd Wernersson
om sin pedagogiska karriär, läsminnen och genusperspektiv, Ingegärd
Sandström - Madsén om att skriva för att lära, att teckna med höger
hjärnhalva - croquis, friskvård med sjukgymnasten och Feldenkreiss.
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utmaningar en floristlärare ställs inför.
År 2007 – 2008 har programpunkterna genomsyrats av temat ”UTSATTA
BARN” . Vi har engagerat intressanta föredragshållare och även inbjudit
gäster till dessa föreläsningar. Exempel på ämnen:
Att vara mamma till ett barn med autism, G(l)ömda, en rapport kring
utsatta kvinnor . Att vara barn till en förälder i fängelse, Hur barn har det
i Kurdistan, Om barnhemmet i L´Esperance i Rwanda. Vid dessa möten har vi samlat in pengar som gått till att lysa upp tillvaron för utsatta
barn.
Det kändes bra att ha ett tema att utgå ifrån. Nästa års tema blir ”ELDSJÄLAR” Vi kommer att få träffa inspiratörar som arbetar med t.ex invandrarbarn, sjuka barn , biståndsarbete m.m.
En av de största satsningar Omega gjort var Riksstyrelsemötet i Karlskrona, 23 – 24 september 2006. Det blev en mycket lyckad helg. Solen
lyste upp vår stad och gjorde att den marina stadsvandringen och skärgårdsturen blev extra uppskattad. På kvällen var vi på Sjöofficersmässen
och intog en 1700-talsbuffé, designad av Ann-Marie Williamsson. Mötet
var av stor betydelse för att öka sammanhållningnen i kretsen. För många
av oss var det ett första möte utanför vår egen kretsgemenskap, och vi
fick lära känna DKG:s nationella och internationella nätverk.
De flesta medlemmarna i Omega är grundskollärare, företrädesvis på lågoch mellanstadiet, men det finns även andra områden representerade som
t.ex. förskollärare, fritidspedagog, universitets-adjunkt och   gymnasierektor.  
Åldersprofilen har varit ganska hög, men är för närvarande runt 45-50.
Sponsorer har bl.a. varit Ingrid Christenson och Mona Jönsson, som på
olika sätt, främst genom lotterier, bidragit till att vår ekonomi äntligen är
på plus. Några stipendier har inte erhållits eller givits.
Kontakter med andra kretsar har fluktuerat och främst har vi haft kontakt
med Omicron och Tau, våra faddrar.
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Inga internationella kontakter och inga representanter i nationella kommittéer.
Glädjeämne är att vi har fått många nya aktiva medlemmar, tråkigt är att
flera medlemmar är passiva. Riksstyrelsemötet var en spännande upplevelse.
Den 28 januari 2008 var det födelsedagsfest på Törnströmska gymnasiet
i närvaro av past preident Marianne Skardéus. Bästa presenten var att vi
kunde inviga 7 nya medlemmar.

Vi är nu 20 aktiva medlemmar i Omega-kretsen och flertalet var närvarande, då vi firade 5-års- jubileum.
Pella Sahlin, Gertrud Carlström, Ingrid Christenson
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Bilaga 1 De svenska kretsarna			
Kretsar 				
ALPHA Stockholm
			
BETA, Göteborg
			
GAMMA, Umeå
		
DELTA Malmö/Lund
			
SVENSKA RIKSFÖRENINGEN		
EPSILON, Uppsala
		
ZETA , Vänersborg/Trollhättan/Uddevalla
ETA, Växjö
			
THETA, Jönköping
			
IOTA , Sundsvall/Härnösand 		
KAPPA, Helsingborg/Landskrona
LAMBDA, Karlstad
		
MY, Linköping
			
NY, Östersund
			
Xi, Örebro
			
OMICRON. Kristianstad        
PI, Västerås
			
RHO,Luleå/Boden
			
SIGMA, Skövde
			
TAU, Kalmar
			
YPSILON, Bollnäs/Gävle/Sandviken
PHI, Borlänge
			
CHI, Botkyrka/Södertälje 			
CHI, Borås
			
PSI, Karlskrona/Ronneby
OMEGA, Karlskrona
		

Invigd	Upplöst
1972
1973
1973
1973
1974
1978
1978
1978
1979
2008
1979
1993
1980
1994
1983
2002
1984
1984
2006
1985
2006
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1995
1997
2003
1996
1998
2003
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Bilaga 2 Riksstyrelsens arbetsutskott
1974-1977
Ordf. Ingeborg Hjorth-Åkerman, Alpha
1 v ordf. Erna Hammar, Delta
2 v ordf. Christina Lundberg, Gamma
Sekr. Ruth Samuelsson, Beta
Kassör Ruth Öslöf, Alpha
Protokoll sekr. Karin Fredriksson, Beta

1977-1979
Ordf. Erna Hammar, Delta
1 v ordf. Britt-Marie Fridh-Haneson, Beta
2 v. ordf. Anna Lisa Thörn, Alpha,
Sekr. Anna Holmberg, Delta
Kassör Ingrid Holmberg, Delta
Korr.sekr. Brita Stina Nordenstedt, Gamma
Revisorer: Gertrud Haag, Delta, Kerstin Emanuelsson, Delta

1979-1981
Ordf. Britt-Marie Fridh-Haneson, Beta
1 v ordf Ann-Charlotte Melin, Epsilon
2 v.ordf Marianne Rasmusson, Gamma
Sekr. Margareta Olsson, Beta
Kassör  Berit Winquist/Ulla Birgersson
Korr. sekr.  Shelagh Warme, Zeta,
Revisorer: Dana Holmberg, Beta, Elsa
Norrby, Beta

1981-1983
Ordf. Ann-Charlotte Melin, Epsilon
1 v ordf. Lisbeth Wieslander, Eta
2. v.ordf. Shelagh Warme, Zeta
Sekr. Hjördis Örnkloo, Epsilon
Kassör Gunilla Fenne, Epsilon
Korr.sekr.Gunnel Hallhagen, Alpha,.
Revisorer: Britt Sörman, Alpha, Elsa Norrby,
Zeta

1983 –1985
Ordf. Lisbeth Wieslander, Eta
1 v ordf  Shelagh Warme, Zeta
2 .v.ordf. Ann-Marie Kyrk, Iota
Sekr. Anne-Marie Wieselgren, Eta
Kassör Gunilla Fenne, Epsilon
Korr. sekr. Valerie Hedén, Beta,
Revisorer: Britt Sörman, Alpha, Ruth
Andersson, Zeta

1985-1987
Ordf. Shelagh Warme, Zeta
1 v ordf. Astrid Nyström, Lambda
Sekr. Christina Ljungars Persson, Zeta
Kassör  Vanja Burlin, Iota
Ledamot Christina Lindqvist, Epsilon
F.d. ordf. Lisbeth Wieslander, Eta
Revisorer: Britt Sörman, Alpha, Ingela Dellby,
My, Gunilla Fenne, Epsilon (suppl)

1987-1989
Ordf. Christina Lindqvist, Epsilon
1 v ordf. Astrid Nyström, Lambda
Sekr. Birgitta Garme, Epsilon
Kassör Ingrid Thalén, Beta
Ledamot Gertrud von Platen, Theta
F.d. ordf Shelagh Warme, Zeta
Revisorer: Britt Sörman, Alpha, Ingela
Dellby, My

1989-1991
Ordf. Ingrid Holmberg, Delta
1 v ordf. Gertrud von Platen, Theta
Sekr. Birgit Svensson, Delta
Kassör Ingrid Thalén, Beta
Ledamot Kerstin Stråby, Gamma
F.d. ordf. Christina Lindqvist, Epsilon
Revisorer: Ingela Dellby, My, Kerstin M Olsson, Eta,
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1991-1993
Ordf. Gertrud von Platen, Theta
1 v ordf. Kerstin Stråby, Gamma
Sekr. Ingwor Holmqvist, Theta
Kassör Ingrid Thalén, Beta
Ledamot Ingela Dellby, My
F.d. ordf Ingrid Holmberg, Delta
Revisorer: Dana Holmberg, Beta, Britt

Sörman, Sigma, Gunilla Fenne, Epsilon (suppl.)

1993-1995
Ordf. Kerstin Stråby, Gamma
1 v ordf. Lillemor Eklund, Ypsilon
Sekr. Eva Hänström, Gamma
Kassör Kerstin Bengtsson, Ny
Ledamot Gunhild Kihlberg, Alpha
F.d. ordf. Gertrud von Platen, Theta
Revisorer: Dana Holmberg, Beta, Britt Sörman, Sigma

1995-1997
Ordf. Gunhild Kihlberg, Alpha
1 v ordf. Gudrun Nylander, Pi
Sekr. Marianne Skardéus, Alpha
Kassör Kerstin Bengtsson, Ny
Ledamot Lena Nordesjö, Ypsilon
F.d. ordf. Kerstin Stråby, Gamma
Revisorer: Dana Holmberg, Beta, Britt
Sörman, Sigma, Anita Sturk, Ny (suppl.)

1997-1999
Ordf. Gudrun Nylander, Pi
1 v ordf. Lena Nordesjö, Epsilon
Sekr. Carin Ahlberg, My
Kassör: Birgitta Johansson, Sigma
Ledamot Elisabeth Zander, Tau
F.d. ordf. Gunhild Kihlberg, Alpha
Revisorer: Britt Sörman, Sigma, Anita Sturk,
Ny, Kerstin Bengtsson, Ny (suppl.)

1999-2001
Ordf. Lena Nordesjö,Ypsilon
1 v ordf. Birgit Svensson, Delta
Sekr. Desirée Ahlefeldt, NisserYpsilon
Kassör: Birgitta Johansson, Sigma
Ledamot: Rose-Marie Tebelius, Beta
F.d. ordf. Gudrun Nylander, Pi
Revisorer:Kerstin Bengtsson, Ny 1999-2000
Eva Hänström, Gamma 2000-2001, Anita
Sturk, Ny
2003-2005
Ordf. Jeanette Rangner Jacobsson Alpha
1 v ordf. Ann-Charlotte Berglund, Rho
Sekr. Sylvia Edgren, Alpha
Kassör: Marianne Kullenwall, Sigma
Ledamot: Marie-Louise Nordesjö, Epsilon
F.d. ordf. Birgit Svensson, Delta
Revisorer: Margareta Haglund, Phi, Ulla
Myhrman, Epsilon, Cajsa Bergman, Tau
(suppl).
2007-2009
Ordf. Ann-Charlotte Berglund, Rho
1 v ordf. Christina Sand, Phi
Sekr. Elisabeth Björkman, Epsilon
Kassör: Monica Tengling, Chi
Ledamot: Ingrid Stjernqvist, Delta
F.d. ordf. Marianne Skardéus, Chi
Revisorer: Margareta Haglund, Phi, Ulla
Myhrman, Epsilon, plBodil Larsson, Omicron (suppl)

2001-2003
Ordf. Birgit Sven-sson,Delta
1 v ordf. Rose-Marie Tebelius, Beta
Sekr. Ingrid Stjernqvist, Delta
Kassör Kersti Svalberg, My
Ledamot: Gunvor Silfwersvärd,Tau
F.d. ordf. Lena Nordesjö, Ypsilon
Revisorer: Eva Hänström, Gamma Anita
Sturk, Ny, Ulla Myhrman, Epsilon (suppl.)
2005-2007
Ordf. Marianne Skardéus, Chi
1 v ordf. Ann-Charlotte Berglund, Rho
Sekr. Gunilla Engwall, Pi
Kassör: Marianne Kullenwall, Sigma
Ledamot: Eva Hänström, Gamma
F.d. ordf. Jeanette Rangner Jacobsson,Alpha
Revisorer: Margareta Haglund, Phi, Ulla
Myhrman, Epsilon, Cajsa Bergman, Tau
(suppl.)
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Bilaga 3 Möten på riksnivå
ÅR
2009

RIKSMÖTEN/
RIKSSTYRELSEMÖTEN
PI,
Västerås

2008

2007

SIGMA, Skövde

GAMMA
Umeå

DELTA
Malmö

2002

2001

TAU
Kalmar

SIGMA
Skövde
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YPSILONBollnäs/Gävle
(utbildning)
MY Linköping
ALPHA Stockholm
(utbildning)

ETA Växjö

2000

1999

OMEGA Karlskrona
(utbildning)

NY Östersund

2004

2003

BETA, Göteborg
(utbildning)

CHI Borås

2006

2005

RIKSSTYRELSEMÖTEN

EPSILON
Uppsala

PHI Falun

            
RIKSORDFÖRANDE +.
INTERN. BESÖK
Ann-Charlotte Berglund
Carolyn Rants, International
President
Urve Lännemets Katrin
Rubel, Tallinn, Estland
Ann-Charlotte Berglund
Sanne Nielsen, Kretsordf.
Beta, Odense, Danmark
Marianne Skardéus
Trijny T. Schmitz du Moulin,
Europe Regional Director
Ulrike Gottlob, riksordförande, Tyskland
Marianne Skardéus
Jeanne Nelson Fiske, ISF
Jeanette Rangner Jacobsson
Beverly Helms, USA, Member-at -Large
Jeanette Rangner Jacobsson
Hilda de Cano, ISF, Area
Representative, Latin
America
Birgit Svensson
Birgit Svensson
Anne-Marie Carlson, Member-at-Large
Lena Nordesjö
Ann Catoor, European Regional Director
Lena Nordesjö
Jean Gray , International first
vice president
Gudrun Nylander
Evelyn Barron, International
President
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1998

THETA Jönköping

1997

ALPHA
Stockholm

1996
1995

OMICRON
Kristianstad

1994

1993

BETA
Göteborg

1992
1991
1990

MY
Linköping

1989

JOTA
Sundsvall

1987

LAMBDA
Karlstad

Gudrun Nylander
Ewa Aberman Bredal, Area
Representative for Europe
PI Västerås (utbildning) Irene Murphy, Past International President
Carol Müller, Ad Hoc Committee, Europe Region
Elsie Gross ISF,
Karen Duke, Technical Adhoc Committee
Gunhild Kihlberg,
Paula Dent, International
President
Judith Rayburn, NERC-Director,
Irene Murphy, Past International President
Virginia Koch, Chair of
International Insurance Committee.
Theresa Fechek, Executive
Coordinator
XI Örebro
Gunhild Kihlberg
Judith Rayburn, Northeast
YPSILON Bollnäs/Gävle Region Director/ Committee
Kerstin Stråby
Irene Murphy, International
President
NY Östersund
Kerstin Stråby
Theresa Fechek, Executive
Coordinator
GAMMA Umeå
Gertrud von Platen
Eeva Tirinen, Area Representative Europe
SIGMA, Skövde
Gertrud von Platen
TAU Kalmar
PI Västerås
MY Linköping

Ingrid Holmberg
Ingrid Holmberg
Sigridur Valgeirsdottir, Area
Representative, Europe
Christina Lindqvist
Marjorie Allen, International
President
Francis den Broeder, State
President, Nederländerna
Shelagh Warme
Anneke Bolle-Wulff, Area
representative, Europe
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1985

ZETA
Vänersborg

Lisbeth Wieslander

1984

ALPHA
Stockholm
Extra riksmöte för
stadgar
ETA
VÄXJÖ

Ann-Charlotte Melin

1983
1981

EPSILON
Uppsala

1979

BETA
Göteborg

1977

DELTA
Malmö

1975

ALPHA
Stockholm

Ann-Charlotte Melin
Gloria R Little, International
President
Britt-Marie Fridh-Haneson
Marit Reiss, Area Representative Europa
Cecilie Kvinge, State President Norge
Sarah Tobolowsky, International President
Erna Hammar
Bernice Colony, International
President
Ingeborg Hjorth-Åkerman
Nadine M. Ewing, International President
Ingeborg Hjorth-Åkerman
Maria Pierce, Past  International President
Catherine M. Rathman,,
Executive Secretary of the
Society

Bilaga 4 Svenska medlemmar i rikskommittéer
År

Kommitté

Sammankallande

19931995

Valberedning
Finanskommitté
Expansionskommitté
Internationellt arbete
Resekommitté
Programkommitté
Projekt- och stipendiekommitté
Stadgekommitté
Forskningskommitté
Publikationskommitté

Gertrud von Platen, Theta
Kerstin Stråby, Gamma
Ingeborg Hjort-Åkerman, Alpha
Ingrid Holmberg, Delta
Birgit Svensson, Delta
Helena Lundqvist, Omicron
Ingela Dellby, My
Gertrud von Platen, Theta
Christina Lindqvist, Epsilon
Agneta Palm, Iota
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19951997

19971999

Valberedning
Finanskommitté
Redaktionskommitté
Expansionskommitté
Stadgekommitté
Forsknings- och utvecklingskommitté
Certifikatkommitté
Northeast Regional Conference Committee
Resekommitté
Expansionskommitté
Redaktionskommitté
Finanskommitté
Europaprojektkommitté
PR-och dokumentationskommitté
Forskningskommitté
Nomineringskommitté
Ledarskaps- och mentorskapskommitté
Scholarship
National Speaker

19992001

20012003

Resekommitté
Finanskommitté
Ledarskapskommitté
Valberedning
Medlemskapskommitté
Expansionskommitté
Stipendiekommitté
Kommitté för pedagogiskt pris
Hemsidekommitté
Baltikumkommittén
Rekryteringskommitté (medlems- och
expansion)
Hemsidekomitté
Ledarskapskomitté
Baltikumkommitté
Stipendiekommitté
Pedagogiskt pris
Resekommitté
ERC – European Regional Committee
Valberedning

Kerstin Stråby Gamma
Gunhild Kihlberg, Alpha
Agneta Palm, Iota
Ingrid Holmberg, Delta
Lisbeth Wieslander, Eta
Lena Nordesjöl Ypsilon
Marianne Skardéus, Alpha
Gnhild Kihlberg, Alpha
Birgit Svensson, Delta
Gudrun Nylander, Pi
Gudrun Nylander, Pi
Birgitta Johansson, Sigma
Gunhild Kihlberg, Alpha
Lena Nordesjö, Ypsilon
Lena Nordesjö, Ypsilon
Gudrun Nylander, Pi
Lena Nordesjö, Ypsilon, Monica
Hallborg, Gamma
Elizabeth Zander, Tau
Gudrun Nylander, Pi/Gunhild
Kihlberg, Alpha
Lisa Fauli, Ypsilon
Birgitta Johansson, Sigma
Rose-Marie Tibelius, Beta
Gunhild Kihlberg, Alpha
Gudrun Nylander, Pi
Lena Nordesjö, Ypsilon
Gunvor Silfwersvärd, Tau
Barbro Plantin, Phi
Carin Ahlberg, My
Gudrun Nylander, Pi
Britta Holmberg, My
Rose-Marie Tibelius, Beta
Gudrun Nylander, Pi
Birgitta Johansson, Sigma
Lena Nordesjö, Ypsilon
Lena Nordesjö, Ypsilon
Lena Nordesjö, Ypsilon
Lena Nordesjö, Ypsilon,
Birgitta Johansson, Sigma,
Mona Holmberg, Rho,
Birgitta Wallbom, Xi
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20032005

20052007

20072009

Valberedning
Finanskommitté
Medlemskommitté
Expansions- och Baltkommitté
Resekommitté
Ledarskapskommitté
Programkommitté
Kommitté för pedagogiskt pris
Publikationskommitté
Matrikelkommitté
Valberedning
Stadgekommitté
Expansionskommitté
Finanskommitté
Ledarskapskommitté
Medlemskommitté
Programkommitté
Publikations- och informationskommitté

Marknadsföringskommitté
Matrikelkommittén
Kommittén för pedagogiskt pris
Arkiveringskommitté
Valberedning
Stadgekommitté
Finanskommitté
Ledarskapskommitté
Medlemskommitté/Matrikelkommitté
Programkommitté
Publikations- och informationskommitté
Marknadsföringskommitté
Kommittén för pedagogiskt pris

Bilaga 5
mittéer

Birgit Svensson, Delta
Birgitta Johansson, Sigma
Birgit Svensson, Delta
Gudrun Nylander, Pi
Eva-Mia Mernsten, Delta
Helene Ärlestig, Gamma
Ingrid Stjernquist, Delta
Ingrid Stjernuist, Delta
Gunvor Silfwersvärd, Tau
Kerstin Bengtsson, Ny
Jeanette Ragnar Jacobsson, Alpha
Carin Ahlberg, My
Marianne Skardéus, Chi
Marianne Kullenwall, Sigma
Birgit Svensson, Delta
Brita Brännström, Ny
Jeanette Rangner-Jacobsson, Alpha
Gunvor Silfwersvärd, Tau 20052006, Eva Hänström, Gamma
2006-2007
Gudrun Nylander, Pi
Kerstin Bengtsson, Ny
Marie-Louise Nordesjö, Epsilon
Lena Nordesjö, Phi
Ebba Gamstedt, Alpha
Carin Ahlberg, My
Monica Tengling, Chi
Birgit Svensson, Delta
Ebba Gamstedt , Alpha,
Marianne Skardéus, Chi
Ingrid Stjernquist, Delta
Ebba Gamstedt, Alpha
Gudrun Nylander, Pi
Marie-Louise Nordesjö, Epsilon

Svenska medlemmar i internationella kom-

År

Kommittéer m.m.

Namn

1994-1996

Professional Affairs Committee

Gertrud von Platen

1996-1998

Ad Hoc Committee for Europe
International Expansion Committee

Lisbeth Wieslander
Dr. Christina Lindqvist
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1998-2000

2000-2002

2002-2004

2004-2006

2006-2008

2008-2010

European Regional Director
Membership Committee
Research Committee
Golden Gift Committee
Scholarship Committee
International Speakers Fund Committee
Nominations Committee (2000-2004)
Focus 2000 Ad Hoc Committee
Travel and Study Committee
Educator´s Award Committee
World Fellowship
Professional Affairs Committee
Scholarships Committee
Research Committee
European Forum, chair
Member –at-Large 2002-2006
Nominations Committee (2000-2004)
Constitution Committee
Golden Gift Fund Committee
Expansion Committee
Finance Committee 2002-2006
Member at Large
Educator´s Award Committee
Membership Committee
Research Committee
European Forum
Member – at-Large 2002-2006
Constitution Committee
Finance Committee, chair 2004-2006
Leadership Development Committee
Nomination Committee 2004-2008
European Forum, chair
Golden Gift Fund Committee
Nomination Committee: 2004-2008
Research Committee
Scholarship Committee
World Fellowship Committee
European Forum
European Director
Educational Foundation Board of
Trustees (2008-2014)
Expansion Committee
Constitution Committee
European Forum

Dr.Christina Lindqvist, Epsilon
Lisbeth Wieslander, Eta
Lena Nordesjö, Ypsilon
Ann-Marie Kyrk, Beta
Dr. Kerstin Stråby
Dr.Christina Lindqvist, Epsilon
Dr. Kerstin Stråby, Gamma
Carin Ahlberg, My
Gudrun Nylander, Pi
Dr. Gunhild Kihlberg, Alpha
Dr.Christina Lindqvist, Epsilon
Marianne Skardéus, Sigma
Lena Nordesjö, Ypsilon
Birgitta Garme, Epsilon
Marianne Skardéus, Sigma
Dr.Christina Lindqvist, Epsilon
Dr. Kerstin Stråby, Gamma
Carin Ahlberg, My
Kerstin Bengtsson, Ny
Gudrun Nylander, Pi
Birgitta Johansson, Sigma
Dr.Christina Lindqvist, Epsilon
Rose-Marie Tibelius, Beta
Marianne Skardéus, Chi
Dr. Gunhild Kihlberg, Alpha
Birgit Svensson
Dr. Christina Lindqvist, Epsilon
Dr. Gunhild Kihlberg, Alpha
Birgitta Johansson,Sigma
Birgit Svensson, Delta
Gudrun Nylander, Pi
Birgit Svensson, Delta
Birgit Svensson, Delta
Gudrun Nylander, Pi
Ebba Gamstedt, Alpha
Dr. Ingrid Stjerquist, Delta
Dr. Kerstin Stråby, Gamma
Carin Ahlberg
Birgit Svensson, Delta
Marianne Skardéus, Chi
Ann-Marie Asker Badersten,
Alpha
Birgitta Johansson, Sigma
Carin Ahlberg
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Bilaga 6

Svenska medlemmar som tilldelats stipendier
från The Delta Kappa Gamma Society International
Utmärkelser

Namn

ISF International Speaker´s Fund�

Gunhild Kihlberg, Alpha, 1990
Ingrid Holmberg, Delta, 1994

The Blanton Centennial Scholarship

Maud Backström, Umeå univ., 19751976

The Maria Pierce Scholarship

Birgitta Berglund-Nilsson, Göteborgs
univ., 1985-86
Lisa Fauli, Delta, 2004-2005
Desiree Ahlefeld-Nisser, Ypsilon,
Stockholms univ. 2005-2006
Birgitta Ivarsson, Uppsala univ.,
1988-89

The Ola B. Hiller Scholarship
The Lettie P. Trefz Scholarship

Inger Nilsson, Lund, 1999-2000

The Norma Bristow Salter Scholarship

Bärbel Westphal, Eta, Växjö univ.,
2001-2002

Eula Lee Carters stipendium

Helene Ärlestig, Gamma, Rektorsutbildningen, Umeå, 2005-2006

The Annie Webb Blanton Scholarship

Fanny Jonsdottir. Delta, 2007-2008

The Golden Anniversary Scholarship

Ann-Katrin Swärd, Phi, 2007-2008

Golden Gift Fund Awards Special Stipend

Gunvor Silfwersvärd, Tau, 1998
Marie-Louise Nordesjö, Epsilon 2004

Golden Gift Fund Awards Leadership/
Management

Anne-Charlotte Melin, Alpha, 1982
Lisbeth Wieslander, Eta, 1984
Ann-Marie Kyrk, Beta, 1995
Gunhild Kihlberg, Alpha, 1999
Kerstin Bengtsson, Ny 1999
Gudrun Nylander, Pi, 2001
Gunvor Silfwersvärd, Tau 2002
Marianne Skardéus, Chi, 2002
Birgit Svensson, Delta,2004
Ann-Charlotte Berglund, Rho, 2006
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Bilaga 7 Svenska kretsar med pedagogiskt pris
                  
Krets

Utdelat till

År

Anm.

Priset

My
Linköping

Fil. Dr. Ulla Britt Persson
(läspedagog)
Birgitta Tapper, lärare 4-8
Jessica Vesterlund

2004 (ej
medlem)

Vartannat år

Brosch i
silver

Pi
Västerås

Karin Torborg
Margareta Norin-Forslund

2001 (ej
medlem)
2003 (ej
medlem)

Vartannat år

Brosch

Sigma
Skövde

Gunn Haglind Arbete bland elever
kring FN-dagen och årets tema - oftast filmatisering
Britta Grundström Turin inspiratör
vad gäller konst i undervisningen
framför allt i tidigareskolan
Susanna Nilsson problembaserat
lärande på Barn- och Fritidsprogrammet
Joy Åberg - utbildar invandrarkvinnor för arbete i vården
Görel Sterner läsinlärning
-

2001 (medlem)

2006 (ej
medlem)
2008 (ej
medlem)

2002 (ej
medlem)
2003 (ej
medlem)

Diplom
samt
silverbrosch i
form av
en bok.
Design
Bengt
Fred

2004
(medlem)
2005
2006 (ej
medlem)
2007
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Tau
Kalmar

Phi
Falun/Borlänge

152

Eva Gullin, talpedagog
Maria Magnausson, univ. adj., språkutveckling för förskolan
Britt Maslak, särskollärare
Miaela Botö, musiklärare
Cajsa Bergman och Siv Mattson,
startat Pensionärsuniv, i Kalmar
Charlotte Barvestad, gym. adj.
Gerda Stenström univ.adj. kemikemi
Katarina Herlin, univ.adj. läsutveckling
Catharina Jacobsson, danspedagog

1999 (ej
medlem)
2000 (medlem)

Märit Rosén, språklärare
Kerstin Hagland, högskollärare,
matematik
Desirée von Ahlefeldt, spec. ped.
Hjördis Larsson, spec. ped.
Suzanne af Kleen, 1-7 lärare
Anna Carin Ayoub Eriksson, musiklärare
Ulla Rönnols, skolledare
IngaLill Lundblad, 1-7 lärare, genuspedagog
Inga-Lill Matson, spec. ped.

1997 (ej
medlem)
1998 (ej
medlem)
1999 (medlem)
2000 (medlem)
2001 (ej
medlem)
2002 (medlem)
2004 (ej
medlem)
2005 (ej
medlem)
2006 (ej
medlem)

2001 (ej
medlem)
2002 (ej
medlem)
2003 (medlem)

Varje år

Halsband och
diplom
med motivering

2004 (ej
medlem)
2005 (medlem)
2006 (ej
medlem)
2007 (ej
medlem)
Hängsmycke

FÖRENINGENS SYFTEN ÄR ATT…
 förena kvinnliga utbildare i hela världen i sann andlig gemenskap.
 hedra och utmärka kvinnor som gjort eller gör förnämliga insatser inom
något utbildningsområde.
 främja yrkesintressen för kvinnor i utbildningens tjänst.
 föreslå, arbeta för och stödja lagar som främjar utbildningsområdets och
dess kvinnliga företrädare.
 inrätta stipendier för framstående kvinnliga forskare inom pedagogikens
område.
 stimulera medlemmarnas personliga och yrkesmässiga utveckling.
 informera medlemmarna om aktuella frågor så att de kan samarbeta
effektivt inom världssamfundet.
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

