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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 2015 och vad 
som är på gång 2016.

Många samarbeten
Sensus har ett mycket gott samarbete med Svenska 
kyrkan i Tierp, vår största medlemsorganisation. 
Församlingarnas personal erbjuds fortlöpande ledar
utveckling genom Sensus kursutbud.  Samverkan 
sker även kring både studieverksamhet och vid 
olika kulturevenemang. Asylverksamheten i Tolfta 
församling är ett exempel på ett nytt och glädjande 
samarbete. Sensus och Tolfta församling under
söker nu möjligheterna till ett utökat samarbete för 
den replokal som finns i Nathanaelsgården. 

Demokratifrämjande verksamhet
ABF har startat studiecirklar i datakunskap, över
sättningshjälp av myndighetsbrev samt läxhjälp för 
både vuxna och barn. Cirklarna hålls på helgefter
middagar av en somalisk cirkelledare. Cirklarna är en 
del av projektet, Demokrati främjande verksamhet.

Swahilisk matlagning 
Studiefrämjandet planerar att starta en studie
cirkel i Swahilisk matlagning där deltagarna, 
förutom själva tillagningen, lär sig att göra egna 
kryddblandningar från grunden samt får kunskap 
om den Swahiliska matens historia.

Teaterverksamhet
Under hösten 2016 planerar Studieförbundet 
Vuxenskolan tillsammans med två drama
pedagoger, att starta upp teaterverksamhet för och 
med personer med funktionsvariationer. 

Kultursatsning
NBV kommer att göra en satsning på olika kultur
program såsom föreläsningar och bildvisningar 
som kommer att visas på kommunens äldrebo
enden. Ett flertal musik program kommer också att 
arrangeras.

VAD ÄR PÅ GÅNG 2016?



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 allmän-
heten, andra startas på initiativ av människor själva. 
Många cirklar genomförs i samarbete med det lokala 
 föreningslivet.
• Kulturprogram är offentliga arrangemang av olika 
slag –  föreläsningar, föreställningar och utställningar.
• Annan folkbildningsverksamhet är en friare form av 
folkbildning, bland annat för deltagare under 13 år. 
Utöver statsbidragsberättigad folkbildning bedriver  
studieförbunden annan verksamhet inom utbildnings- 
och  kulturområdet. 

Studieförbundens verksamhet 
i Tierp 2015 

KORTA FAKTA I SIFFROR

 Var 7:e Tierpsbo i cirkel
Förra året deltog 1 334 enskilda personer i  
studiecirklar. Det betyder att var sjunde 
Tierpsbo från 13 år deltog i minst en cirkel.

 Många cirklar och deltagare
Totalt anordnades 316 studiecirklar under 
2015. Många deltar i flera studiecirklar under 
ett år. Totalt var antalet cirkeldeltagare 2 485. 

 Konst och media populärast
Studiecirklar i konst och media är populärast 
med flest antal arrangemang och deltagare. 
Totalt studerades 42 olika  ämnen i studie
cirklarna, bland annat engelska, friskvård, hus
djursskötsel, keramik, psykologi och svenska.

 Nära 4 kulturprogram om dagen
Under 2015 anordnade studieförbunden  
1 366 kulturprogram i Tierp – nära 4 per dag 
hela året om. Av dem var 753 föreläsningar, 
348 sång och musikarrangemang samt 
142 utställningar. Dessa arrangemang hade 
 tillsammans 60 056 besökare.

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.
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Vad händer i studiecirkeln bland 
 deltagare över 65 år?
Påstående   Andel (%) som 

 instämmer ”helt”, 
”till stor del” eller  

”delvis”.
Har cirkeln förbättrat dina  
kunskaper och/eller färdigheter: 90 %

Genom cirkeln har jag...  
...blivit säkrare som person 25 % 
...blivit bättre på att uttrycka mig 40 % 
...blivit bättre på att lyssna på andra 30 % 
...känt ökad trivsel och ökat välmående. 90 %

Cirkeln har...  
...gett mig inspiration att fortsätta  
   studera ämnet 61 % 
...påverkat min kreativitet. 60 %

Källa: Cirkeldeltagare efter 65 – livskvalitet och aktivt 
 medborgarskap (Folkbildningsrådet 2014).  
Cirka 1 500 personer över 65 år svarade på frågorna.

Några fler aktiviteter som vi har gjort i 
Tierp 2015:
•	Folkuniversitetet har arrrangerat en forskar
föreläsning om klimatförändringar och framtids
utsikter.
•	 Studiefrämjandet har utbildat 10 nya vallon
bruksguider under våren 2015.
•	Under 2015 har ABF fortsatt att skapa 
 verksamhet med de föreningar och grupper som är 
knutna till studieförbundet.
•	NBV har arbetat med integration tillsammans 
med  somaliska grupper i cirklar och kultur
program.

Foto: NBV 
samarbetar 
varje år med 
Konst på väg, 
en jury bedömd 
konstrunda som 
pågår i Tierps 
kommun under 
fyra dagar. På 
bilden syns 
in vigningen av 
Konst på väg.
Foto Birgitta 
Nordqvist.



DETTA HAR HÄNT
Vi finns i Tierp, varje dag året runt. Med studiecirklar, kurser, 
 före läsningar, kulturprogram och mycket annat. Här är några exempel.
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När minnet sviktar

Den 7 september 2015 hölls en uppskattad  
föreläsning på Tierps bibliotek, När minnet sviktar. Några 
frågor som diskuterades under dagen var bland 
 annat: Vad är demens? Vad innebär det att drabbas av 
en demenssjukdom? Hur ser anhörigas livssituation ut 
och vilka behov av stöd finns?  Arrangörerna bakom 
föreläsningen var  Studieförbundet Vuxenskolan och 
Demensförbundet. 

Jaktutställning
Under hösten 2015 ordnade Studiefrämjandet en 
jaktutställning på Tierps bibliotek där Johan  Gabriel 
Borgenstierna samtidigt ställde ut fotografier med 
motiv från skogen. Under vernissagen höll Stefan 
Holm från jägareförbundet en före läsning om vild
svinens utbredning i Norduppland. Det var en väl
besökt utställning och ledde till att 22 nya jägare 
utbildades.

Svenska och samhällskunkap
ABF har haft verksamhet med omkring 50 asyl
sökande i svenska och samhällskunskap på Älby 
Herrgård. Ett arbete som fortsätter under 2016. 

Finska för nybörjare
Finska är ett av våra fem minoritetsspråk och 
många i Sverige har en relation till språket. 
 Studiefrämjandet arrangerade en cirkel i  finska 
under våren 2015 i samverkan med Tierps 
 kommun. Cirkelledaren är född i Finland men 
bosatt i Sverige sedan 40 år. Ingen av deltagarna 
talade finska men alla hade någon anknytning till 
språket genom finskfödda föräldrar eller mor och 
farföräldrar. Totalt deltog åtta personer.

Kultur i vården
NBV har genomfört flera cirklar och kultur
program inom Kultur i vården. Bland annat cirklar 
i ”Minnen från förr” på äldreboenden samt mat
lagning och natur och djur inom omsorgen.

Några fler aktiviteter som vi kommer att göra i Tierp 2016:

•	  Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter sitt 
samarbete med ett flertal Hembygdsföreningar 
runtom i kommunen.
•	 Studiefrämjandet planerar att genomföra cirkel 
i ”Hur lär man sig att leva med fibromyalgi?”.
•	NBV kommer att fortsätta samarbetet med flera 
olika föreningar i kommunen, Ullforsgruppen, 
Strömsbergs folkdansgille, Tierps Spelmanslag är 
några av dem.

•	 Sensus fortsätter att samarbeta med flera kultur
aktörer i Lövsta Bruk: Cahmanorgelns vänförening, 
Kammarmusikfestivalen och den Internationella 
Orgelakademin.
•	 Studiefrämjandet kommer anordna spökberättar
café under höstlovet 2016.
•	NBV kommer att fortsätta sitt integrations
arbete med somaliska föreningar och nyanlända i 
 kommunen.

Foto: Inbjudan 
till föreläsningen, 
När minnet sviktar 
en föreläsning 
som arrangerades 
av SV och Tierps 
Bibliotek.

Foto: Musikunderhållning Wesslandia.
Fotograf: Birgitta Nordqvist.


