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Kunskap, gemenskap och aktivitet

är viktiga beståndsdelar i varje

människas liv.

Vi i studieförbunden tror att Tierp blir 

en mer spännande och rikare

kommun om det finns tillfällen att

mötas, uppleva kultur och lära nytt.

På de här sidorna vill vi berätta om 

vad studieförbunden har gjort i Tierp 

under 2014 och vad vår verksamhet 

betyder för deltagarna.

Återbrukscirklar 
Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen plane-
rar cirklar om återbruk, varav en cirkel särskild an-
passad för personer med funktionsnedsättning. 

Digital delaktighet 
Ökad digital kunskap hos befolkningen är en viktig 
del i ett demokratiskt samhälle. ABF kommer exem-
pelvis erbjuda  prova-på-tillfällen för s k surfplattor 
runt om i kommunen.  
 
Finska för barn och barnbarn 
Studiefrämjandet ser behov av och kommer arrang-
era cirklar i finska för personer med finskspråkiga 
släktingar men som själva är födda i Sverige och inte 
kan tala finska.

Kultur och historia i Vendelbygd 
Studieförbundet Vuxenskolan planerar särskilda in-
satser och stöd till Vendels hembygdsförening, som 
både driver besökscentrum och arrangerar Erik Sahl-
ström-stämman varje sommar.  

The Book - utställning
I samverkan med Tierps bibliotek planerar Sensus 
sätta upp ”The Book”, en utställning om existensiella 
frågor för att skapa samtal och tankar om aktuella 
frågor. 

VÅRA PLANER FÖR 
2015 OCH FRAMÅT
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Vad händer i studiecirkeln? 

Påstående   Andel (%) som instäm-
   mer ”helt”, ”till stor del”  
   eller ”delvis”  
Har cirkeln förbättrat dina
kunskaper och/eller färdigheter  90

Jag har använt mina nya kunskaper och 
färdigheter från studiecirkeln i privatlivet 75 

Genom cirkeln har jag...
...blivit säkrare som person  64
...blivit bättre på att lyssna på andra 40
...känt ökad trivsel och ökat välmående 90
 
Cirkeln har...
...påverkat min kreativitet  61
...gett mig inspiration att fortsätta
studera ämnet   55

Källa: Cirkeldeltagare efter 65 - livskvalitet och aktivt medborgarskap 

(Folkbildningsrådet, 2014). Cirka 1 500 personer i åldern 65+ svarade på 

frågorna.

HAR DET NÅGON
BETYDELSE..?

Vad har studieförbundens verksamhet för effek-

ter för enskilda människor, kommunen och för 

samhället i stort? Här är några röster och fakta.

Fakta om studieförbunden
• Tio studieförbund får del av statsanslaget till folkbildningen. 
• Studieförbunden har olika profil och inriktning.
• De flesta studieförbund har nära kopplingar till ideella 
organisationer och folkrörelser.

Våra verksamhetsformer – några fakta
Studieförbunden anordnar studiecirklar, kulturprogram och den 
friare verksamhetsformen annan folkbildning. Det är för dessa 
tre verksamheter som statsbidrag utgår.
• Studiecirkeln är en liten grupp som möts för att lära. En del 
studiecirklar annonseras ut till allmänheten, andra startas på 
initiativ av människor själva. Många cirklar genomförs i samar-
bete med det lokala föreningslivet.
• Kulturprogram är offentliga arrangemang av olika slag – 
föreläsningar, föreställningar och utställningar.
• Annan folkbildningsverksamhet är en friare form av folkbild-
ning, bland annat för deltagare under 13 år.
Utöver statsbidragsberättigad folkbildning bedriver studieför-
bunden annan verksamhet inom utbildnings- och kulturområdet. 

STUDIEFÖRBUNDENS
VERKSAMHET
I TIERP 2014
      Var sjunde Tierpsbo i cirkel
Förra året deltog drygt 1 300 enskilda personer i 
studiecirklar. Det betyder att mer än var sjunde 
Tierpsbo över 13 år deltog i minst en cirkel. 
 
      Många cirklar och deltagare 
Totalt anordnades 356 studiecirklar under 2014. 
Många deltar i flera studiecirklar under ett år. Totalt 
var antalet cirkeldeltagare 2 593. 
 
      Estetiska ämnen dominerar 
De estetiska ämnena dominerar i studiecirklarna 
med musik som största enskilda ämnet. Totalt stude-
rades 56 olika ämnen i cirklarna, bland annat histo-
ria, litteratur, statsvetenskap, engelska, körsång, data 
och marknadsföring. 
 
      Mer än tre kulturprogram om dagen 
Under 2014 anordnade studie-
förbunden 1 258 kulturprogram 
i Tierp – drygt tre om dagen, 
hela året om. Av dem var 556 
föreläsningar, 301 sång- och 
musikprogram och 156 utställ-
ningar. Dessa arrangemang hade 
tillsammans drygt 56 000 besö-
kare.

Robert, besökte NBV:s informationsträff ”Vad är en kommun?”,  

under Tierps kulturveckor för personer med funktionsnedsättning:    
”Det var ett jättebra arrangemang, mycket intres-
sant. Jag fick lära mig många olika saker, t ex att 
man får bygga upp till en viss höjd, och att man 
måste ha bygglov, även om man bara skall bygga en 
liten altan till sina barn. Jag fick också veta att vi be-
höver börja sopsortera bättre i kommunen.” 

 
 
 

Villemo, deltagare i Studiefrämjandets skrivarcirkel: 
”Jag har fått modet att hitta min egen röst i skrivan-
det. Jag ville skriva, men kom inte riktigt loss. Dels 
behövde jag motivation för att få ner allt som fanns 
i mitt huvud på papper och dels kände jag att jag 
skulle kunna utvecklas som författare om jag fick 
feedback från andra.”

Höstfestival på möbeln
i Tierp

Skrivarcirkel hos Studiefrämjandet



NÅGRA FLER SAKER SOM VI GJORT I TIERP UNDER 2014...

DETTA HAR HÄNT
Vi finns i Tierp, varje dag året runt. Med studiecirklar, kurser, föreläsningar,

kulturprogram och mycket annat. Här är några exempel...
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Skriv- och läsfrämjande arrangemang 
Intresset för författarskap och skrivande är stort. 
Studiefrämjandet och ABF genomförde ett flertal 
skrivarcirklar under året i Tierp. Flera deltagare har 
fått kontrakt med bokförlag och möjlighet att publi-
cera sina alster. Även berättarkurser 
och författaraftnar har arrangerats. 
Sensus arrangerade ett flertal förfat-
taraftnar tillsammans med Tolfta 
församling på Nathanaelgården. 
Susanna Alakoski och Christopher 
O’Regan var några av de medver-
kande författarna. 

Tierp - en Fairtrade City 
Tretton Fairtradeambassadörer utbildades i Tierps 
kommun när styrgruppen Fairtrade City Tierp och 
Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade en inspi-
rationsdag och studiecirkel om rättvis handel och ar-
betet med att förbättra levnadsvillkoren för odlare i 
länder med utbredd fattigdom och hur Tierps kom-
mun kan bli en Fairtrade City. 

Projekt för unga 
Ungdomsprojektet ”På plats” (på Hälsohuset i 
Tierp) har vidareutvecklats med en mängd olika 
aktivitet för barn och unga. Hip-hop och show-
dans, kost och hälsa, återbruk och design är några 
exempel. Coach board Game, ett mycket uppskattat 
frågespel om personlig utveckling, genomfördes av 
utbildade ledare med flera ungdomsgrupper. Verk-
samheten har skett i samarbete mellan NBV och All-
männa Arvsfonden. 

Nybörjarcirkel i fågelskådning • Uppmärksammad multireligiös fotoutställning på Tierps bibliotek • Dramatiserade historiska 
visningar på Lövstabruk • Datakurser i Tierp och Karlholmsbruk • Cahmanorgeldagar med internationella konserter i Lövsta-
bruk • Multireligiös utställning och guidning under Kulturveckorna i Tierp • Konsert- och körverksamhet på samtliga orter i 
Tierps kommun • Skaparverkstad/tovning för personer med funktionsnedsättning •

Inspirationsdagar i folkhälsa 
På Nathanaelgården arrangerade ABF två dagar med 
föreläsningar om medicin, kost och fysisk träning 
under ledning av läkare, medicinforskare och dietis-
ter. Fyra studiecirklar startades också runt om i kom-
munen med studieförbundets utarbetade studiema-
terial ”Livet är ditt”. 
 
Tierps kulturveckor för personer med 
funktionsnedsättning 
Tierps Kulturveckor firade 20 år under 2014.  
Studieförbunden bidrog med en mängd arrange-
mang under dessa veckor. Här är några exempel: 
- Höstfestival på Möbeln med sång och musik, ka-
raoke, Hip hop dans, mat och fika. Rockabillyban-
det Jim Daniel´s från Esters Musikverksamheter i 
Uppsala spelade låtar av Elvis, Jerry Lee Lewis och 
Chuck Berry. 
- Utställning av textila konst-
verk på Tierps bibliotek. Konst-
verken skapades av olika funk-
tionsnedsatta grupper under 
ledning av textilkonstnär Eva 
Douhan Lundkvist
- ”Vad är en kommun?” Ung-
domar med funktionsnedsätt-
ning besökte Tierps kommun 
och fick veta mera om kommu-
nen och träffa en politiker 
- Multireligiös utställning och multireligiösa guid-
ningar 

Konstutställning på Tierps 
bibliotek


