Ett forbund, en tidning
- med 70 ars historia
D
ET AR sA MANGA SADANA fragor,

som
dyka upp nastan varje dag, men
mer an frAgor blir det oftast inte.
De av oss, som taga arbetet djupare vilja ha litteratur, vilja komma i andlig gemenskap med de
stora foregangsmannen. Vi behova ocksa byta
tankar och intryck med varandra, kanna stodet
av vara medarbetare och veta, att vi inte sta ensamma. Just nar man gar helt upp i sitt eget
arbete ar det fara vart, att man glommer samhallet, glommer att i ett socialt arbete som detta
ar man endast en liten lank i den stora syskonkedjan, men en lank, som hal' sin sarskilda uppgift att fylla.

Anna Warburg, Suenska
Frobelforbundets forsta
ordforande, 1918-1919.

Ellen Moberg, Suenska
Frobel-Forbundets ord1919-1944.
forande
(1940-1944 hette forbundet
Pedagogiska
Foreningen for Forskolealdem).

Tisdagen den 2 april 1918 samlades i fru Warburgs hem i Stockholm ett sextiotal barntradgardslararinnor och andra for Frobels uppfostringsprinciper intresserade personer. Blan~ de
narvarande marktes forestandarinnan for Orebro Kindergartenseminarium, froken Kjellmark, forestandarinnorna for MargaretaskoIan i Stockholm, froknarna Eklund och Akermark, forestandarinnorna for Frobelinstitutet i
Norrkoping, froknarna Ellen och Maria Moberg samt forestandarinnan for Uppsala Kindergartenseminarium, fru Petterson.
Sedan fru Warburg halsat de narvarande valkomna lade hon fram forslaget om bildandet av
en sammanslutning och foreslog, att motet
skulle bilda SuenskaFrobelforbundet. Detta beslots enhalligt.
Sa halsa vi vart Suenska Frobelforbund valkommet, forvissade om, att Frobels ord skola
bliva dess valsprak: »Framat, up pat, steg for
steg».
Svenska Frobelforb~ndets Tidskrift nr 1-2,
1918, dvs det allra forsta numret av tidningen, dar signaturen A.S.P, (Anna-Stina Pripp)
skrivit.
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Svenska Friibelfiirbundets ~rsmiite I Norrkiiping
den 4-0 november 1933.

Enligl Svtnslra FrObtl/orbundtls stadgar shU minst variannal dr; sam·
band mtd drsmOltl htJllas t it /orbundsmott. A,. 1929 ogdl! dtlla rum j Stoell·
holm, 1931 hadt vi dtt trdjt nordis!t.a barntrtldgdrdsmllld i Sigtuna och sd
at' lidtn inne lor tit /orbundsmOtt igtn. SIJlrdsm hal' bulutat atl/orltJgga
motd till Norrkoping /-6 novtmbtr mtd Doktor Elsn KohlI" som huuud·
tatare och hoppas pd stor anslutnjng /rdn / orbundt!ls mtdltmmur.
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LlSrdagen den 4 november.
KI. 6
r:. m. V41komstsamkviJm A F.Obr:Hnstiluld.
t
(f.Okr:n Karin Lindahl bUlllar slna Inlryck hAn blmtrld.\
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~~~~:~a A~n!UI~:/~~rgUP::s~II~~::~~s~~~:n k~~bl:~~~~~
skapds psykologl och dlk.)
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1 kr.
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SOnda"en den 5 novr:mher.
KI. 1- 3 r:. m. Lokalerna vld FrObelgardr:n och Stadshusds blrntrldgAr
besr:t.
• 5.30 •
MiJtd iJppmu av JiJrbundets ordfiJrande.
• 6,3Q. _
Den andllp viJrlddrlsen oeh pedogo,tlten.
_ _ _~ .
FOrr:drag av Doktor Elsa ~ _
Paml.
".Dldusslon ilver oktu,.·

~~n~:'

OBELGARDENS SAMLINGSSAL agde arsmotets forhandlingar rum mandag 1.30
/ :
em. Av arsberattelsen framgick bl a att
medlemsantalet i forbundet ar 206, varav 22 i
Stockholm, 18 i SkAne, 15 i Goteborg och 22 i
Norrkoping. Forbundets verksamhet har huvudsakligast varit forlagt till lokalfarbunden
och utgivandet av forbundets tidskrift. Med
tacksamhet namndes samarbetet mellan barntradgardarna i Stockholm och radgivningsbyraernas chefer dr G Nordahl och dr R EegOlofsson. - Tidskriften har f n 363 prenumeranter. - Nya barntradgardar har under aret
upprattats i Motala, 2 i Goteborg (smabarnsskolor) samt Frobelgarden i Norrkoping. Kassaberattelsen msade foljande siffror . BeMllningen fran ar 1931 var kr 2 406:42. Inkomsterna uppgingo till kr 2 250:30 och utgifterna 2 869:56 . BeMllningen till ar 1933 var kr
1 787:19. Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades.
Vid val av styrelse valdes till ordforande froken Ellen Moberg, till vice ordforande froken
Agnes Kleberg, Stockholm, och ovriga ledamoter Disa Beijer och Dagmar Dahlberg, Stockholm, fru Gunnel Landberg, Upsala, fraken Mana Kjellmark, brebro, froken Ester Johansson,
Goteborg, froknarna Ida Sjogren och Anna
Holmberg, Norrkoping samt fru Agda Jeppson,
Malmo, den senare nyvald.

Svenska Frobelforbundets tidskrift nr 4,
1933. Refererat av forbundets arsmote i
Norrkoping.
Forts pa niistll uppslBg
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