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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014  
FÖR 

Stiftelsen Ateneum 
 

Stiftelsen Ateneums huvudverksamhet ägde rum i Studiecentrum Ateneums lokaler i Stockholm samt i 
Utbildningscentrums Altona i Malmö. 
 
Stiftelsen erhöll flera donationer och gåvor främst av privata personer. Organisationer som bidrog till 
aktiviteterna var:  
Skandia Liv Ideér för Livet 
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 
Europeiska Unionen, Grundtvig program 
Europeiska Unionen, partnerskap och utbyten 
Folke Bernardottes Minnesfond 
Af Jocknick Foundation 
Stiftelsen Pro Alteris 
 
UTBILDNINGSCENTRUM ALTONA 

 
Under 2014 har sammanlagt 11 olika studenter och 3 ledare bott på Studenthem Altona. 
 
Följande kurser och kvällar har anordnats under 2014 
 
AKTIVITETER FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTUDERANDE 
 
Kulturella aftnar 
Lucia Schoeffer   Thanksgiving i USA, Boston 
Ulla Hedberg                                Presentation om föreningen ”Friends of Kamuga”                   
Maria José Molina                        Presentation om Guatemala 
Joanna Engstedt                            Cavas- och champagnetillverkning 
Margaret Mercier                          Mitt liv som ballettdansös 
Natasha Mulenga Sjöberg   En resa till Israel  
Natasha Mulenga Sjöberg    Booktube 
Karin Thulin    Vad en omsorgspedagog gör 
Alicia Medina    Kulturskillnader 
Julia Veintimillas   Magnetbärande tåg 
Sara Löfroth    Varför ska man vara volontär? 
Ingrida Kaunilyte                          Presentation om Oslo 
 
Varje månad från januari till december, förutom juni och juli, har det funnits internationella aftnar med matlagning 
där några av studenterna har förberett en middag och en presentation av sitt hemland. Länderna har varit Guatemala, 
Grekland (Rhodos), Spanien, USA och Sverige. 
 
Antropologikurs 
Ett par gånger under höstterminen höll Lucia Schoeffer ett föredrag om olika ämnen som till exempel frihet, lycka, 
kärlek och lidandet. Studenterna och andra ungdomar kunde delta vid dessa tillfällen. 
 
Studiedagar 
Läsesalen och biblioteket på Utbildningscentrum Altona har varit öppen varje dag under året mellan klockan 8:00 
till 21:00 för alla som vill sitta och studera. Salen används dagligen av studenter boende på studenthemmet och 
andra besökande. I anslutning till studiesalen finns även internetuppkoppling och skrivarmöjligheter för att 
underlätta studenternas studier. 
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Kör 
Under höstterminen har studenterna som bor på Altona övat med internationella julsånger till en julkonsert som 
presenterades i december för våra vänner och familjer.  
 
Besök hos de äldre och ensamma 
Studenterna samt andra har besökt äldre människor på Södergårdens äldreboende. Vid ett tillfälle organiserades en 
julkonsert den 13:e december. 
 
Familjeseminarium 
I maj och september 2014 hade vi på Altona två familjeseminarier med föreläsningar av Ignacio och Alejandra de 
Madariaga och Michaele och Joanna Pestalozzi. Vid båda tillfällena var det en heldag med föreläsningar, frågor och 
diskusssioner.  
 
Utflykter och promenader 
Under året anordnades olika aktiviteter för alla som vistas på Altona, som t ex, Helsingör, Söderåsen, Turning torso, 
Lund, julkonsert i Malmös konserthus och julmarknader. 
 
AKTIVITETER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLAN 
 
Altonas tjejklubb 
Altonas tjejklubb har sina aktiviteter på lördagar mellan klockan 16:00 och 18:00 då de deltagande utövar sin 
kreativitet genom bland annat pyssel, målning, matlagning och bakning, sång, sport, besök hos gamla och ensamma 
människor. 

 
Februari 2014 deltog några flickor från Altonas tjejklubb i matlagningstävlingen ”The art of living” i Stockholm. 
Temat för tävlingen var ”Cakepops”. 
 
Sommaren 2014 anordnade Stiftelsen Ateneum två internationella sommarkurser på Utbildningscentrum Altona, 
med totalt 13 deltagare från olika länder såsom Spanien, Frankrike, Schweiz, Italien och Sverige. Kurserna ägde rum 
i juli och augusti och varade i 4 veckor. 
 
STUDIECENTRUM ATENEUM 
 
Under 2014 har sammanlagt 12 olika studenter och 3 ledare bott på Studiecentrum Ateneum. 
 
Följande kurser och kvällar har anordnats under 2014 
 
AKTIVITETER FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTUDERANDE 
 
Kulturella aftnar 
Ingeborg van der Ploeg      Forskning och forskningsvarld, en utmaning. 
Patrizia Caldirolla                            Modetrender   och Matlagningstrender                  
Elisabeth von Waldstein                  Antropologi 
Cecilia Christianssen                       Algebra och Geometri 
Alejandra Lemmo      Mendoza, Argentina, vi talar vin 
Christina Makroff      ”Fanny och Alexander”, Kostym historia 
 
Varje månad från januari till december, förutom juni,  juli och augusti har det funnits internationella aftnar med 
matlagning där några av studenterna har förberett en middag och en presentation av sitt hemland. Länderna har varit: 
Croatien, Finland, Spanien, Indien, Sverige, Frankrike, Holland, Mexico, Italien och Österike 
 
Studiedagar 
Läsesalen och biblioteket på Studiecentrum Ateneum har varit öppen och välbesökt varje dag under året mellan 
klockan 8:00 till 21:00. I salen annordnades Studieteknik kurser, Ekvationskurser och Läxhjälp för högstadieelever 
och Studieboosten som var inriktad till flickor mellan 13 och 15 år. De studerade tillsammans och hade en vuxen till 
hjälp. Därefter hade de en diskussion om livsådskådningsfrågor. 
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Kör 
Under höstterminen har studenterna som bor på Ateneum och andra unga sjungit kör och bjudit familjer och vänner 
till höstkonsert, vårkonsert och Lucia konsert. 
 
Besök hos de äldre och ensamma 
Studenterna samt andra unga har besökt äldre människor på diverse åldersdomshem samt hjälpt att dela ut mat för 
bostadslösa och sjuka i Korskyrka i Stockholm. De äldre studenter har vandrat på gatan med kaffe och bullar för att 
bjuda tigarna på något varmt och gott. 
 
Utbyte 
Några studenter deltog i ett utbytes program kallad Give to Gain i samarbete med organisationen Wonder 
(Storbritanien) 
 
Utflykter och promenader 
Under året anordnades olika aktiviteter för alla som vistas på Ateneum, som t ex, utflykter till Tyresta skog; 
Museibesök i Stockholm, besökte Artipielag, och diverse sport aktiviteter 
 
AKTIVITETER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLAN 
 
Tjejklubb 
 
Ateneums  tjejklubb har sina aktiviteter på onsdagar och fredagar mellan klockan 16:00 och 18:00 då de deltagande 
utövar sin kreativitet genom bland annat 

● pyssel 
● målning 
● bakning och matlagning 
● språk 
● gymnastik 
● sång 
● besök hos de gamla och ensamma 
● kör 

 
Februari 2014 deltog några flickor från Ateneums tjejklubb i matlagningstävlingen ”The art of living” i Stockholm. 
Temat för tävlingen var ”Cakepops”. 
 
Läger 
 
Flera gånger under året ordnades veckoslutläger och under juni månad ett läger som varade i tio dagar direkt efter 
skolavslutning. 
 
Sommarkurs 
 
Sommaren 2014 anordnade Stiftelsen Ateneum ett sommarkurs med tema Hjärnan och Gender på Studiecentrum 
Ateneum, med totalt 13 deltagare från Barcelona och Stockholm. Kursen varade i 3 veckor. 
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