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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
FÖR 

Stiftelsen Ateneum 
 

Stiftelsen Ateneums huvudverksamhet ägde rum i Studiecentrum Ateneums lokaler i Stockholm 
samt i Utbildningscentrums Altona i Malmö. Seminarier, sommarkurser och diverse retreat 
ägde rum i Surahammars Herrgård. 
 
Stiftelsen erhöll flera donationer och gåvor främst av privata personer. Organisationer som 
bidrog till aktiviteterna var:  
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 
Europeiska Unionen, partnerskap och utbyten 
Stiftelsen Pro Alteris 
 
UTBILDNINGSCENTRUM ALTONA 

 
Under 2016 har sammanlagt 12 olika studenter och 3 ledare bott på Studenthem Altona. 
 
Följande kurser och kvällar har anordnats under 2016 
 
AKTIVITETER FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTUDERANDE 
 
Kulturella aftnar 
 
Julia Veintimilla   Svenska uppfinningar 
Ingrid Backan    Regnsjö 
Sonia García Calzón   Att äta nyttigt 
Sonia García Calzón   Logroño: mat och vin 
Sonia García Calzón   Nobellaureates 2016 
Joanna Engstedt   Kommunikationsmedia 
Lucia Schoeffer   Volontärprojekt i Kenya 
Lucia Schoeffer   Thanksgivings historia 
Inger Enkvist    Etik i Jane Austen 
Vitória Volpato   Påvens besök till Paraguay 
Vitória Volpato   Volontärarbete i Brasilien 
Vitória Volpato   Personlighets test/egenskaper 
Ellie Meuli    Rumänien 
Maria Pastrana   Modeindustrin 
Maria Pastrana   Pamplona: historia och kultur 
Anya Medina Benavente   Hennes liv och erfarenhet 
Diana Gunnarsson   Att jobba som ingenjör 
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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 Lettland, Kroatien, Brasilien, Spanien, Peru, USA, Frankrike, 
Chile och Sverige. 
 
 
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. 
 
Besök hos de äldre och ensamma 
Studenterna samt andra har besökt några gånger äldre människor på Södergårdens 
äldreboende, Trevnadens äldreboende, och andra äldre personer hemma hos dem.  
 
 
Utflykter och promenader 
Under året anordnades olika aktiviteter för alla som vistas på Altona, som t ex, Köpenhamn, 
Helsingborg och Helsingör, Krankesjö, Häckeberga, Söderåsen, Turning Torso, Lund, 
Landskrona, Simrishamn. 
 
Tema aftnar 
På söndagar och måndagar har de som bott på studenthemmet haft temaaftnar kring musik, 
konst, litteratur, traditioner och geografi. 
 
 
 
 
AKTIVITETER FÖR HÖGSTADIE- OCH GYMNASIEELEVER 
 
I mars 2016 deltog några tjejer från Altonas högstadiegrupp i matlagningstävlingen ”The art of 
living” i Stockholm. Temat för tävlingen var ”Smått och gott”.  
 
Under sommaren ordnades det en resa till Krakow, Polen för att delta i Världs Ungdoms Dagen. 
Från Altona åktes en grupp med 9 tjejer, både från högstadiet och gymnasiet. 
 
I augustimånaden ordnades det, i samband med Ateneum Studiecentrum, ett läger (1 vecka) 
för högstadie- och gymnasietjejer.  
 
För högstadietjejer har det funnits en annan aktivitet under hösten 2016 som kallas ”Hör från 
dem” där universitetsstuderande tjejer berättade för dem om deras egen erfarenhet under 
deras gymnasieår och ger dem olika tips och råd för att trivas och växa under dem åren. 
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I oktober har två ledare med fyra gymnasieelever deltagit i ett Erasmus + projekt om 
integration i samarbete med England och Slovenien. De har åkt till London och presenterat 
Sveriges och Danmarks integrationspolitik i workshopen ”A refugee like me”. 
 
 
 
 
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 
● bakning 
● språk 
● gymnastik 
● sång 
● besök hos gamla och ensamma personer 
● teater 

 
I augustimånaden ordnades det, i samband med Ateneum Studiecentrum, ett läger (1 vecka) 
för klubbtjejerna.  
 
ANDRA SOMMAR AKTIVITETER 
 
Sommaren 2016 anordnade Stiftelsen Ateneum två internationella sommarkurser på 
Utbildningscentrum Altona, med totalt tretton deltagare från olika länder såsom Spanien, 
Frankrike, Schweiz, och Sverige. Kurserna ägde rum i juli och augusti och varade i fyra veckor. 
 
 
STUDIECENTRUM ATENEUM 
 
AKTIVITETER FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTUDERANDE 
 
Volontärarbete 
 
Utdelning av kaffe och hygienartiklar till hemlösa: 
Januari: 4 deltagare 
Mars: 5 deltagare 
April: 6 deltagare 
September: 5 deltagare 
 
Utdelning av mat till hemlösa/behövande:  
Februari: 3 deltagare 
April: 5 deltagare 
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Maj: 4 deltagare 
Oktober: 4 deltagare 
November: 4 deltagare 
December: 5 deltagare 
 
Besök hos ensamma äldre: 
December: 4 deltagare 
 
Volontärresa och arbete på Baytree Centre i Brixton, London:  
Juni: 4 deltagare 
 
Kulturella och vetenskapliga aftnar 
 
Inbjudna talare eller inneboende på Studiecentrum och Studenthem Ateneum har under året 
hållit föredrag eller presentationer/diskussioner med följande teman: 
14/1 Dokumentär över skandalläkaren på Karolinska Ingeborg van der Ploeg, som arbetar som 
studierektor på Karolinska, ledde diskussionen 
23/1 Dokumentär över elever med specialbehov. Monick Tello ledde diskussionen 
26/1 Baskien – historia och aktualitet. Nerea Guiterrez 
29/1 Dokumentär ”Stormen över Anderna” om Sendero luminoso 
5/2  Sendero luminoso.  Min medverkan i filmen ”stormen över Anderna” Josefin Augusta 
Ekermann 
11/2  Goa – Indien men samtidigt inte hölls av Charlene Sequeira 
14/4 Parkinsons sjukdom   dr. med. Trinidad Herrero 
22/9 Monica Oliveira "Aircraft accidents, people and aviation insurances"  
13/10 Berenice Ramirez pratade om sin magisteruppsats: Cross ownership and firm 
performance.  
10/11 Händels Messias  Elisabeth v. Waldstein 
 
Middagar med tema ”Mat från olika länder” 
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 Spanien (Baskien och Katalonien), Indien (Goa), Portugal, 
Österrike och Finland. Höstterminen avslutades med ett traditionellt svenskt julbord. 
 
Musikaliska aktiviteter 
Klassisk musik och har under några musikaliska aftnar framförts av: 
Elisabeth von Waldstein, piano och cello (ca 12 deltagare) 
Charlene Sequeira, jazzsång (ca 9 deltagare) 
Ateneums diskantkör (7 deltagare) har under perioden oktober-december, veckovis övat inför 
den årliga Luciakonserten som ägde rum på Ateneum den 10 december och drog till sig ca 90 
besökare. 
 
Videoforum 
Följande filmer sågs och diskuterades ur ett innehållsmässigt eller filmtekniskt perspektiv: 
20/2 Star Wars 
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20/3 Entertaining angels 
21/4 Risen 
 
Student/Ungdomsreträtt  
Reträtten hölls på Surahammars herrgård 5-8 maj (3 deltagare). 
 
Övriga aktiviteter 
Stadsvandringar, museibesök, naturvandringar, cykelutflykter, gruppträning (mellan 3 och 8 
deltagare varje gång). 
 
Läsesalen och biblioteket i Studiecentrum Ateneum har varit öppna varje dag under året mellan 
klockan 8:30 och 21:00 för alla som vill komma dit och studera. Salen används i övrigt dagligen 
av studenter som bor på studenthemmet.  
 
AKTIVITETER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIET 
 
Klubbverksamhet 
Aktiviteter för Ateneums tjejklubb har ägt rum på fredagar mellan kl 16:30 och 18:30. Bl.a. har 
flickorna haft följande aktiviteter: skridskoåkning, badminton och kubb, bakning, filmkväll, 
hälsat på ensamma äldre, pyssel, spela in egen film.  
Från januari till juni hölls det 19 klubbträffar på fredagseftermiddagar. 
Från september till december hölls det 11 klubbträffar på fredagseftermiddagar. 
 
Det började till höstterminen även en grupp för yngre barn (9 – 12 år) på torsdagar 17:00 – 
18:30. Aktiviteter var bakning och pyssel. 5 flickor deltog. 11 klubbträffar hölls- 
 
Under året har det ägt rum sex läger för klubbdeltagarna: 
5-7 februari, läger på Surahammars Herrgård 
15-17 april, läger på Surahammars Herrgård 
klubblägren i sommar på Gotland (1-7 augusti för tjejer från 10-.13 och 8-14 augusti för tjejer 
som från 14 och uppåt)  
18-19 september, miniläger pâ Ateneum i Stockholm 
14-16 oktober, läger på Surahammars Herrgård 
Totalt antal deltagare i de olika klubbaktiviteterna: 20 
 
AKTIVITETER FÖR YRKESVERKSAMMA OCH VUXNA 
 
Modeseminarium 
Modeseminariet ägde rum lördagen 9 april.  
Omkring 25 personer deltog i seminariet. 
Pierre, grundare och VD av Gents Wear Group, introducerades till modevärlden som modell i 
Paris i början av 1970-talet. Pierre är idag en känd och respekterad entreprenör med sin unika 
erfarenhet och obestridliga framsynthet. Gents Wear har inte bara skapat ett vinnande 
koncept utan har också framgångsrikt anpassat sin organisation till de många förändringar som 
uppstod under utvecklingen av modebranschen från 1980-talet fram till nu.  
Modevisning från Butik Enada  Butik har funnits i Gamla stan i 32 år och har satsat på klassiska 
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stilrena kläder av bra kvalité. Tack vare sitt unika läge har den dragit till sig kunder från 
Kungahuset, Riksdagen... Man kan ofta se kända ansikten i butikens kläder både i TV- rutan och 
i pressen  
 
Antropologiseminarier 
Seminarier med temat ”Människa, vem är du?” har ägt rum och leddes av Elisabeth von 
Waldstein.  
Seminarium 28 januari: Individ och gemenskap - hur hänger vi människor ihop? 
Seminarium 18 februari: Är vi kapabla till transcendens? 
Seminarium 17 mars: Naturrätt - inskriven i hjärtat 
Totalt antal deltagare: ca 20 personer 
 
Sommarkurser för vuxna på Ateneum 
Kurser i filosofi för yrkesverksamma kvinnor: 9-13 maj (5 personer deltog), samt en 
internationell filosofikurs, 24 juli- 14 augusti (14 personer deltog). 
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