FÖRENINGSÅRSBOK
Sigtuna 2021

Möjligheter för föreningar
George Graham Foundation presenterar nu Föreningsårsbok för Sigtuna 2021 som ska erbjuda
kommunens omkring 200 föreningar rika möjligheter att gratis visa upp sin verksamhet genom stora
helsides A4-presentationer.
I den nya årsboken hittar du förutom föreningskatalogen, aktuell statistik från Sigtuna kommun, föreningspresentationer, månadskalender, Agenda 2030 även företagsannonser och sponsorpresentationer.
Vi välkomnar därför din förening som får goda möjlgheter att profilera sig,, presentera sin verksamhet och berätta om året som gått, och reflektera över föreningens betydelse i Sigtuna.
Vi hoppas så många av Sigtunas organisationer, föreningar, klubbar, studieförbund, trossamfund inom
många områden ska medverka. Er verksamhet har stor relevans och värde för många människor.
Vår förhoppning blir att årsboken under många år blir en rik källa till information, statistik och mötesplats mellan föreningslivet och sponsorer som ser nyttan av gemensamma kontaktytor och ömsesidigt samarbete kring utmaningar kommunen står inför (som påverkar familjer, föreningar och
företagen). Genom att föreningar och företag samverkar skapas många möjligheter, både till affärer
och till rekreation.
För att årsboken ska ha ett värde, vara aktuell tillhandahållas den kostnadsfritt för föreningar och
organisationer. Därför får vi även sponsorers hjälp genom annonser och sponsrat innehåll.
Föreningar medverkar genom att gratis delta i föreningskatalogen med en fin 1/1 A4-sida presentation (*),
som ni lämnar in tryckfärdig i PDF till redaktion@ggfsweden.org. Vi tar även emot innehåll för
kostnadsfria dubbelsidig presentation
Föreningsårsbok för Sigtuna 2021 blir tillgänglig i PDF och skickas till alla föreningar och sponsorer medio januari 2021. Årsboken kan även bli tillgänglig i utskrifter i mindre upplagor under året beroende på finansiering. Kalenderdelen kan användaren själv skriva ut på färgskrivare.

GRATIS *) MEDVERKAN FÖR FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER
Vi ser fram emot att er förening eller organisation medverkar med en 1/1 A4-sida presentation där ni berättar om året som gått (2020), föreningens utmaningar, glädje och energi. Berätta gärna om hur många
medlemmar er förening har, hur ni arbetar kring aktuella frågor som demokrati, mångfald, integration,
jämstäldhet, vilka kommundelar och grannskap ni är mestadels aktiva i i Sigtuna. Få gärna med statistik
som vi kan använda år efter år. Roliga berättelser, anekdoter, frågeställningar är alltid bra.
Ni kan använda er verksamhetsplan / årsrapport som utgångsunkt för er presentation.
Allt material, färdigt levererat ska vara i PDF, 150 dpi (inkl. foto, bilder, text, logotyp i .png).
*) Föreningar och organisationer som hellre önskar att vi designar och layoutar deras presentation får gärna
skicka textmaterial, foto och bild till oss, mot ett tillägg på 500 kr/per timme.

Pris ex. utan moms då George Graham Foundation ej er momspliktig verksamhet. Betalning 20 dagars
faktura från bekräftat beställningsdatum. Sista leveransdag material till presentation 1 januari 2021. Sista
leveransdag färdigt material: 15 januari. Föreningsårsboken skickas ut i PDF till föreningar och sponsorer 16-17 januari. 2021.
För att medverka, kontakta redaktion@ggfsweden.org / 073-641 56 00 Harald Indgul

Sigtunas rika föreningsliv
I Sigtunas kommundelar och grannskap finns ett rikt föreningsliv. Allt från idrott, dansföreningar, scouter och kulturföreningar berikar livet till många av kommunens medborgare. I denna första upplagan av
Föreningsårsbok för Sigtuna 2021 för hittar du några av alla föreningar och organisationer som verkar i Sigtuna. Katalogen får inte betraktas som fullständig(!) och kommer att fyllas på och uppdateras
för att bli mer komplett från 2022 och kommande år. Vårt håp är att föreningskatalogen blir väl använt
i föreningarnas verksamhet och planering.
I Föreningsårsbok för Sigtuna 2021 hittar du en kort presentation av de olika föreningarnas, organisationernas, trossamfundens, studieförbundens, även skolor och myndigheters verksamhet. Vi presenterar intervjuer,, statistik för kommundelar och grannskap, kurser, dela-med-dig-workshops. Dessutom
vill du hitta annonser från företag och sponsorer som gör det möjligt att ge ut katalogen.
Initiativtagare till Föreningsårsbok för Sigtuna är George Graham Foundation (inkluderande ideell
förening med säte i Sigtuna sedan 2017).
Redaktören hoppas föreningsårsboken blir till stor användning för alla som är intresserad i föreningslivets insatser kopplat till grannskapsprocesser för trivsel i mångfald.
I och med att redaktören inte har identifierad alla små och stora föreningar och organisationer som har
sin verksamhet i Sigtuna, är det naturligt att inte alla finns med i år. Saknar du din förening, eller vill du
medverka? Det är gratis att presentera sin förening på upp till en A4-sida.
George Graham Foundation skickar Föreningsårsbok för Sigtuna 2021 till föreningarnas medlemmar i PDF.
Vill du veta mer om föreningar eller har du en förening eller funderar du på att starta en förening? Då
kan du kontakta Sigtuna kommun:
https://www.sigtuna.se/kultur-och-fritid/foreningar-foreningsliv/bilda-forening.html
George Graham Foundation tackar alla medverkande som har gjort det möjligt att ta fram föreningskatalogen.
Kommande års upplaga beräknas publiceras medio januari 2022.
Skriv till redaktion@ggfsweden.org, eller ring redaktionen: 073-641 56 00, Harald Indgul
Vi ser fram emot konstruktiva idéer kring hur civilsamhällets aktörer i Sigtuna kan samverka kring stora
och små insatser som berikar våra kommundelar och grannskap och hur vi tillsammans kan skapa
hållbara och långsiktiga lösningar på de utmaningar som Sigtuna kommun möter i framtiden.
Med vänlig hälsning, Föreningskatalogens redaktion.

Gratis *)
A4 föreningspresentation

LOREM IPSUM DOLOR SIT
AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT
Nunc porta magna tellus, sit
amet ultricies felis lobortis
nec. Quisque vel sapien vel
nunc dapibus condimentum
vel sit amet nunc. Vivamus
sed sem quis nibh tristique
facilisis. Vestibulum risus
dolor, convallis sed cursus ac,
ultricies ac neque. Suspendisse
dui velit, facilisis non tellus
sit amet, dapibus vulputate
mauris.

ipsum venenatis lectus, vitae
facilisis turpis mauris in augue.
Nulla malesuada nec elit et
molestie. Donec iaculis purus eu
dui tristique, sit amet pretium
quam sollicitudin. Maecenas
bibendum justo sit amet tortor
imperdiet iaculis. Interdum et
malesuada fames ac ante ipsum
primis in faucibus. Curabitur
sodales purus sed dolor convallis
consectetur. Integer ultricies ex
tempus eleifend ullamcorper.
Vivamus non libero vitae elit
consectetur tincidunt ut ut erat.

FUSULUM NULLO TACUIT
Fusce nisl lorem, gravida
ac mauris sed, hendrerit
consectetur enim. Praesent
volutpat, lectus sed interdum
ultricies, enim mauris tempus
lectus, et pulvinar nisl sapien
non metus. Mauris vehicula
tortor eget nulla sollicitudin
venenatis. Sed condimentum,
ipsum in luctus porta, erat

Maecenas nisi leo, bibendum
sed consectetur non, faucibus
ac sapien. Curabitur congue
malesuada risus, malesuada
sagittis ex ultricies id. Aliquam
erat volutpat. Pellentesque
vestibulum sed massa at feugiat.
Fusce ac purus metus. Aliquam
sed eros fringilla, porta ante
vel, pharetra ligula. Nam blandit
arcu eget massa porttitor auctor.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing
elit. Donec ac velit nec est
sagittis feugiat aliquam in
nibh. Sed sed ex efficitur,
tempus justo non, cursus dui.
Proin sit amet consectetur
sapien. In quis nulla sodales
risus hendrerit sollicitudin.
Quisque non fermentum
elit. Nam molestie tristique
ipsum ac pharetra. Nam vitae
pellentesque felis.
Sed varius accumsan elit eget
elementum. Nulla volutpat
nibh a ex consequat laoreet.
Phasellus metus sapien,
commodo vel libero in,
fringilla molestie urna. Mauris
eleifend, sem imperdiet
tristique vestibulum, nisi
ligula condimentum risus,
maximus convallis lorem justo
vel mauris. Praesent feugiat
accumsan massa in rhoncus.

A4 Företags- och
sponsorpresentation

SED VARIUS ACCUMSAN
ELIT EGET ELEMENTUM.
Nulla volutpat nibh a ex
consequat laoreet. Phasellus
metus sapien, commodo vel
libero in, fringilla molestie
urna. Mauris eleifend,
sem imperdiet tristique
vestibulum, nisi ligula
condimentum risus, maximus
convallis lorem justo vel
mauris.
Etiam interdum rhoncus
augue nec ornare.
Pellentesque auctor, est id
euismod elementum, ligula
orci vestibulum risus, ac
faucibus odio nunc vel velit.
Pellentesque laoreet tincidunt
quam, vel varius nibh
fermentum a. Pellentesque id
ex bibendum, dignissim nulla
id, tincidunt odio. Praesent
id faucibus neque, vel auctor
ante. Ut vulputate egestas

risus sed dapibus. Quisque ac
purus et erat molestie hendrerit
placerat ut nibh. Pellentesque
ut lacinia lacus, at mattis leo.
Ut auctor, tellus ut fermentum
hendrerit, magna mi malesuada
odio, sit amet pulvinar nisl
sapien nec arcu. Praesent feugiat
accumsan massa in rhoncus.
Curabitur vitae porttitor purus,
sed aliquam enim. Morbi cursus
sem id lorem iaculis congue.
Sed pretium eleifend quam sit
amet porttitor. Quisque nec
fermentum tortor. Nam odio
nisi, porttitor vitae varius eget,
tristique quis purus. Vestibulum
metus ex, molestie ac neque id,
pellentesque vehicula ligula. Nam
rhoncus, odio in gravida egestas,
dui arcu pulvinar libero, id auctor
quam quam a lorem. Donec
gravida ultricies ex quis fringilla.
Duis volutpat eros sapien, sit
amet ultricies ligula placerat a.

Donec egestas ultrices mattis.
Duis ultricies ornare fringilla.
Donec ac lectus ut justo
placerat vestibulum. In
fermentum rutrum augue,
eu interdum elit luctus
non. Suspendisse efficitur
facilisis odio id mollis. Duis
at malesuada dui. Quisque
porta lorem nunc, et luctus
sapien pretium nec. Sed
condimentum gravida ligula,
sit amet maximus magna. Orci
varius natoque penatibus et
magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Etiam
eleifend, purus vel placerat
blandit, tellus turpis aliquam
arcu, quis porta tortor elit at
magna.

Båtföreningar
MÄRSTA BÅTKLUBB
styrelse@mabk.se		
mabk.se
Johan Lavenius
070-141 44 48
ROSERSBERG BÅTKLUBB
info@rosersbergsbatklubb.se
rosersbergsbatklubb.se
Åke Esberg
073-659 23 53
SIGTUNA BÅTKLUBB
sibk@sigtunabk.se
sigtunabk.se
Christina Schönewald
kickischonewald@gmail.com
073-600-23 52

Civilförsvar
MÄRSTA-SIGTUNA
FBU-FÖRENING
anders.algotson@vitax.com
073-180 01 04
SIGTUNA CIVILFÖRSVARSFÖRENING
sigtuna.civil@sigtuna.se
civil.se
070-347 15 35
SOLLENTUNA-VÄSBYSIGTUNA FUB
08-591 182 41

Djurförening
MÄRSTA RIDKLUBB
info@marstaridklubb.se
marstaridklubb.se
08-592 523 14

MÄRSTA-SIGTUNA BRUKSHUNDSKLUBB
kontakta.msbk@outlook.com
msbk.hemsida24.se
Mårten Pettersson
073-447 57 95

NORRSTJÄRNA RYTTARFÖRENING
lorinas@telia.com
norf.se
070-225 97 16

MÄRSTAN SUOMALAISET
ELÄKELÄISET
marstansuomalaisetelakelaiset
@gmail.com
070-881 69 91

RIDKLUBBEN 4 BEN
informationsansvarig@4ben.org
4ben.org
Monika Danielsson
070-947 61 60

MÄRSTA-SIGTUNA SOMALISKA
KULTUR- OCH IDROTTSFÖRENING
073-741 04 58
fuaad471hotmail.com

Etnisitet

MÄRSTA SYRIANSKA FC
marstasyrianska@hotmail.com
laget.se/marstasyrianskafc
Andreas Gunes
072-251 99 19

BUNDU DIA KONGO
chabanibaka@yahoo.se
070-027 23 26
ERITREANSKA FÖRENINGEN
cliff007@live.se
070-437 47 75
GIRIYUVA
igiranezaglo@yahoo.fr
076-227 80 51
KENYA MAENDELEO YA WANAWAKE
073-555 56 72
KURDISK FÖRENING I SIGTUNA KOMMUN
nareali23@hotmail.com
070-753 46 096
MAISON-AFRICANE
gorna.belli@telia.com
070-495 49 47
MUSLIM SHIA ITHNAASHERY
FÖRSAMLING
secretariat@zainbiya.se
zainbiya.se
Mohammad Ali Shigari
m_shigari@yahoo.com
076-999 95 88
MÄRSTA-SIGTUNA SOMALISKA
KULTUR OCH IDROTTSFÖRENING
fuaad471@hotmail.com
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MÄRSTA TURKISKA KULTUR
OCH UNGDOMSFÖRENING
073-957 78 92
PAKISTANSKA ISLAMSKA KULTURFÖRENING
hadi2se@yahoo.se
madinah.se
070-775 58 02
PAKISTANSKA KULTURELLA &
INTEGRATIONSFÖRENINGEN
pkif19@gmail.com
RAHNOMA
hayat.morady@gmail.com
Hayatullah Morady
073-376 04 35
SHAPLA BANGLADESH
KULTUR- OCH IDROTT
emdadulq@hotmail.com
Emdadul Quader
emdadulq@hotmail.com
070-727 27 28
SOMALISKA NORDSUD KVINNOFÖRENING
somnordsudkvf@hotmail.com
hiraancenter.com
SURUCHIN, BANGLADESH
KULTURFÖRENING
08-591 282 96
shamsuddin@hotmail..se

betoning ‘trivsel i mångfald –
grunden för välbefinnande och
glädje’

STOCKHOLMSREGIONENS
BÄSTA STORBAND FINNS I
SIGTUNA
Graham Foundation Orchestra
erbjuder en mångfaldsshow
med artister från olika världsdelar.
Graham Foundation Orchestra
är i grunden en jazzorkester
och en fortsättning på World
Peace Jazz Orchestra, grundad
av Dizzy Gillespie. Det som gör
Graham Foundation Orchestra
(GFO) jazzorkester unik är

STORBAND- OCH JAZZMUSIK
GRUNDAD PÅ GEORGE GRAHAMS NOTBIBLIOTEK
George Graham samlade under många år de bästa storbands-verken. Hans mål var att
etablera det bästa notbibliotek
han kunde för att spegla en
hög kvalité glädjefyllt stämning.
De som har spelat och lyssnat
till hans notbibliotek uttrycker
uppfattningen att samlingen är
den bästa i världen för att spegla glädje och mångfald. Mycket
av notbiblioteket var utvecklad
tillsammans med Dizzy Gillespie under namnet World Peace

Jazz Orchestra 1975-1992 och
användes i samband med olika
United Nations, UNICEF och
UNESCO internationella projekt.
Att hans unika notbibliotek har
landat i Sigtuna är en stor skatt
till Sverige och Europa. Hans
enastående notbibliotek kan
redan betraktas som en viktig
grundsten i jazzens historia.
Kontaktinformation:
För att anlita GFO ring: DJ
Maytan, ordförande George
Graham Foundation, 070-757
48 89, gfo@ggfsweden.org

FOUNDATION ORCHESTRA
BOKA GRAHAM
Unika shower och festivaler
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Sigtuna kommun
distriktsöversikt

SPONSORER OCH FÖRETAGSPRESENTATIONER

1997 Sveriges Första «Anti-Jante»
2014 Årets Eldsjäl
2019 Årets Lärkan

Johns föreläsningar kombinerar humor, allvar
och goda modeller med praktiska exempel
och demonstrationer av sina metoder. Han
har 45 års erfarenhet som föreläsare och
kursledare. John är författare till drygt 50
böcker om lärande, kommunikation, ledarskap och värderingar och är en eftertraktad
föreläsare. John föreläser på svenska och
engelska om ledarskap, praktiskt pedagogik,
lärande och coachning..

 HITTA STYRKORNA – PÅ TRE MINUTER

Med utgångspunkt från Johns bok Hitta styrkorna – samtal som stärker
medarbetarna, demonstrerar han hur ett samtal utifrån styrkor går till. Det
är magiskt när man vet vad man ska fråga efter och en modell som kan
användas i medarbetarsamtal, problemlösningssamtal och vardagssamtal.
 Hitta styrkor på tre minuter. En demonstration av korttidscoaching
 Hur man hittar egna och andras otraditionella styrkor och kompetenser
 Hur man ställer klargörande frågor “på stående fot”
 Hur du hjälper medarbetarna att bli “sina bästa jag”
 Organisationsutveckling utifrån människors styrkor
Boka John Steinberg: 070-211 09 00, john@steinberg.se, steinberg.se
Steinberg Utbildnings AB, Norrvägen 3, 193 91 Sigtuna

Agenda 2030 och min förening/organisation
Globala målen är den mest
ambitiösa agendan för hållbar
utveckling som världens länder
någonsin antagit och finns till för
att uppnå fyra fantastiska saker
till år 2030: Att avskaffa extrem
fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att
främja fred och rättvisa. Att lösa
klimatkrisen. Genom Globala
målen för hållbar utveckling kan
det här bli verklighet.
SIGTUNAS FÖRENINGARS
ENGAGEMANG ÄR VIKTIGT!
Syfte: Att min organisation/
förening delar kunskap kring de
globala målen med varandra
och får förstålse för att de globala
målen gäller alla.
Metod: Deltagarana skriver
berättelser utifrån egna erfarenheter relaterade till ett eller flera
av de 17 globala målen. Gruppsamtal och sammanställning för
att komma fram till föreningens
målriktade arbete med Agenda
2030.

Beskrivning: Introducera de 1) Välj en eller några händelser
globala målen för föreningen kopplat till ett eller flera av de 17
genom att visa ikonerna (de globala målen.
finns på nätet):
2) Väl en rubrik för varje händelhttps://www.globalamalen.se/
se och motivera den i inledningwp-content/uploads/2016/10/
en.
Globala-malen-1-17-medbaksidor.pdf
3) Skriv max 400 ord, en dataskriven eller två handskrivna
Observera att sidorna måste vän- sidor. Återberätta händelsen du
das på kortsidan för att bil- upplevt. Målet du valt ska gå
derna och texten ska hamna som en röd tråd i berättelsen.
rätt). Beskriv vilka målen är
och vad de betyder, diskutera i 4) Du ska skapa spänning i begruppen. Visa gärna filmen We rättelsen, beskriv ett problem
the people for the global goals med just ditt mål relaterad till
din förenings verksamhet i ditt
https://www.youtube.com/
distrikt / närområde / grannwatch?v=RpqVmvMCmp0
skap och försök hitta en lösning.
Avsluta med en uppmaning till
Be sedan föreningens medlem- FN:s generalsekreterare.
mar att återberätta en händelse de upplevt som relaterar till 5) Dela berättelserna inom din
ett av de 17 globala målen. Ge förening eller med andra förföljande instruktioner:
eningar och organisationer i
Sigtuna genom att läsa dem i
grupper.
Flera uppgifter hittar du på:
globalmalen.se
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