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OM SENSUS

Sensus studieförbund och TBV har gått samman under det 
gemensamma namnet Sensus studieförbund. 

Vi är nu ett av Sveriges största studieförbund med 370 000 
deltagare i våra cirklar och kurser. Vi erbjuder mötesplatser för 
lärande, upplevelser och gemenskap. Vi har ett brett utbud av 
studiecirklar, kurser, kulturevenemang, föreläsningar, utbildn-
ingar och studiematerial inom bland annat områdena livsfrågor, 
mångfald, kultur och arbetsliv. 

Läs mer om oss på www.sensus.se
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TILL DIG

Tjej, brud, fl icka, brutta, tös eller bitch vem Du än är så är Du 
välkommen! Oavsett om Du är glad, förbannad, utåtriktad 
eller blyg fi nns vi för dig. Tag plats är ett projekt för dig som 
vill TA PLATS, ett forum där Du får möjlighet att träffa andra 
som vill prata, skratta och (kanske börja) ta plats. Med hjälp av 
MOD- övning ar vill vi få igång en dialog där alla ges utrymme 
att prata och vara. Det innebär att DU får utrymme att snacka 
om det som är viktigt för Dig.

Vi vet att tjejer, brudar, fl ickor, bruttor, töser och bitchor 
blir nedtystade, att de ämnen som är intressanta för er glöms 
bort. Det kan var killar, sex, idrott, mode, fi lm, mod/rädslor, 
attityder, musik eller värderingar. Men nu får Du chansen att 
ta plats. Du är viktigt för oss.

Vill du läsa mer, besök vår hemsida www.projekttagplats.se

PROJEKT TAG PLATS

Projektet fi nns i Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Lund 
och Malmö. Om du vill veta mer om våra träfftider eller om 
projektet så besök vår webplats, www.projekttagplats.se. 

Om du vill veta mer om projektet och Sensus studieförbund 
kan du höra av dig till Syrene Hägelmark , projektledare 070-
848 64 75

Du har fått denna folder av:

 ___________________________________ 
som är en av ledarna i detta projekt.


