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Kunskap, gemenskap och aktivitet 
är viktiga beståndsdelar i varje 
människas liv.

Vi i Studieförbunden tror att  
Enköping 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 vi i Studieförbunden har 
gjort i Enköping, Heby och Håbo 
under 2015 och vad som är på 
gång 2016.

Integration och mångfald i fokus
Medborgarskolans samarbete med Enköpings 
Hyresbostäder fortlöper och fler har anslutit sig till 
olika cirklar och aktiviteter i lokalen i Romberga. 
Samarbetet med föreningen Invandrare i sam hället 
som är verksam i lokalen har också utvecklats. 
Under 2016 startade studiecirklar för asylsökande 
i svenska och samhällskunskap med ledare från 
föreningen. 

Kulturer i möte 
Studieförbundet Vuxenskolan samverkar till
sammans med Enköpings kommun om flera arrang
emang bland annat Kulturer i möte, integrations
aktiviteter på bibliotek samt cirklar för flyktingar. 

Ledarutbildning 
Bilda kommer att genomföra ledarutbildning kring 
att göra kreativa, tankeväckande och engagerade 
andakter som väcker deltagarnas eget tänkande. 

En aktiv kulturaktör 
Sensus är genom Svenska Kyrkan en aktiv kultur
aktör med årligen återkommande aktiviteter som 
skapar mötesplatser samt en utställning, The Book 
i Västerlövsta församling. Sensus är medarrangör i 
många musikaktiviteter såsom sommarmusikveckor 
i NoraTärnsjö, Vittinge, Västerlövsta och Östervåla 
församlingar. Sensus har sedan länge ett upparbetat 
samarbete med församlingarna kring både studie
verksamhet och kultur. 

Musik, musik, musik 
Studiefrämjandet har genomfört ett 20tal 
 studiecirklar i Heby under 2015. Musik har en stor 
plats bland Studiefrämjandets cirklar och ämnet 
studeras flitigt. 2015 vann Hebybandet State of 
Grace Studiefrämjandets nationella musiktävling, 
 Livekarusellen. Under sommaren deltog även flera 
band i det årliga musikevenemanget Ingbofestivalen. 

El Sistema 
ABF har ett samarbete med Upplevelse
förvaltningens barn och ungdomssektion där ABF 
sitter i referensgruppen för projektet El Sistema. 
Eleverna på Enögla och Rombergaskolan arbetar 
enligt El Sistema, som är en modell för kör och 
orkesterskola där en använder musiken som ett 
verktyg för social och mänsklig utveckling. Eleverna 
arbetar med professionella musiker och får låna 
instrumenten kostnadsfritt. Projektet är ett sätt att 
öka inkluderingen och delaktigheten hos unga samt 
stärka deras självkänsla. 

VAD ÄR PÅ GÅNG 2016?

Foto: Ingbofestivalen, Studiefrämjandet. 
Fotograf: Mikael Stenkvist. 



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 Enköping 2015 

KORTA FAKTA I SIFFROR

 Var 7:e Enköpingsbo i cirkel 
Förra året deltog 2 665 enskilda personer i  
studiecirklar. Det betyder att omkring var 
7:e Enköpingsbo från 13 år, deltog i minst en 
cirkel.

 Många cirklar och deltagare 
Totalt anordnades 815 studiecirklar under 
2015. Många deltar i flera studiecirklar under 
ett år. Totalt var antalet cirkeldeltagare 5 627. 

 Konst och media populärast 
Studiecirklar i konst och media är populärast 
med flest antal arrangemang och deltagare. 
Totalt studerades 84 olika ämnen i studie
cirklarna, bland annat data, engelska, hus
djursskötsel, matematik, samhällskunskap och 
vävning.

 Nära 5 kulturprogram om dagen 
Under 2015 anordnade studieförbunden 1 816  
kulturprogram i Enköping – nära fem per dag 
hela året om. Av dem var 703 föreläsningar, 
519 sång och musikarrangemang samt 535 
utställningar och. Dessa arrangemang hade 
tillsammans omkring 90 027 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 
Enköping, Heby och Håbo 2015:

•	Folkuniversitetet har genomfört 21 studiecirklar, 
varav många har ägt rum i samverkan med fören
ingen Hem och Samhälle.

•	 I samverkan med Studiefrämjandets medlems
organisation Svenska Brukshundklubben har spår
kurser och olika lydnadskurser genomförts. En av 
dessa riktade sig speciellt till ungdomar. 

•	ABFs föreningar för personer med funktions
variationer som tillhör paraplyorganisationen 
HSO i Enköping, har mycket verksamhet i form av 
studiecirklar och kulturarrangemang. Dessa aktivi
teter är livs viktiga för denna grupp då samhället 
inte alltid är tillgänglighetsanpassat för människor 
med funktionsvariationer. 

Foto: Vikingarstickning på NBV.
Fotograf: Emma Andrén, NBV.  



DETTA HAR HÄNT
Vi finns i Enköping, Heby och Håbo varje dag året runt. Med studiecirklar, 
kurser, föreläsningar, kulturprogram och mycket annat. Här är några exempel.
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Unga tar plats i föreningslivet 
Studieförbundet Vuxenskolan har tillsammans 
med ungdomsorganisationen Vi Unga samt 
 kommunens enhet Barn och Unga, tagit initiativet att 
dra igång projektet Från idé till succé för att skapa 
fler möjligheter för ungas självständiga organisering 
och främja ungt arrangörsledarskap i Enköpings 
föreningsliv. Ett redan framgångsrikt arbete har nu 
förutsättningar att bli den ”succé” som är projektets 
mål. Över 1 500 unga har blivit medlemmar i olika 
nystartade föreningar i Uppsala län. 

Från vågkraft till kärlekens kemi 
Folkuniversitetet har under 2015 genomfört 6 po
pulärvetenskapliga forskarföreläsningar och 27 öv
riga kulturarrangemang. Arrangemangen har  varit 
välbesökta och uppskattade. Forskarföreläsningarna 
har handlat om alltifrån vågkraft till kärlekens 
kemi. Övriga kulturarrangemang har ofta bedrivits 
i samarbete med föreningen Hem och Samhälle, 
och tagit upp ämnen som invandrarkvinnors villkor 
och historiska byggnader. 

Plattform för kvinnor 
Kvinnoföreläsningarna i Tomasförsamlingen blir 
en plattform för att prata mer nyanserat om allt 
mellan himmel och jord. En deltagarröst: ”Jag 
fick ett inifrånperspektiv om hur det är att växa 
upp som rom när Susanne Hedman berättade 
om sitt perspektiv och romernas historia. Det är 
jag glad för att jag gavs möjlighet till att uppleva.” 
 Föreläsningarna har arrangerats i samarbete med 
Bilda. 

Kultur & musik 
Sensus samarbete med Heby musikskola kring 
arrangemang och spelningar fortsätter och har 
resulterat i hjälp med bussresor för eleverna vid 
vissa arrangemang. Sensus har också varit en aktiv 
part i arbetet med ytterligare en uppsättning av 
 Östervåla kulturdag, som hölls i samband med 
nationaldagsfirandet på hembygdsgården 2015. I 
samband med detta arrangerades också en text 
och låtskrivarkurs som hölls av en konstnärlig 
ledare. 

Integrationsafton 
En gång i månaden under 2015 organiserade 
ABF en integrationsafton för boende i Enköping 
i samarbete med samarbetsföreningar från HSO, 
Irakiska föreningen och somaliska föreningen 
Jowhar. Programmet bestod av en föreläsning 
som handlade om integration, folkhälsa och demo
krati och avslutades med ett kulturellt inslag och 
gemensam middag som den förening som var värd 
hade tillagat.

Vikingarstickning 
På NBV var Vikingarstickning en uppskattad cir
kel där deltagarna fick arbeta med silver och prova 
på att sticka i metalltrådar av olika kvalité. Två
ändsstickning är en stickteknik som inspirerar och 
utmanar stickvana deltagare men även dem som 
bara vill prova på. Kursen leddes av stickdesignern 
Agneta Söderberg. Gruppen gästades också av 
Carin Appelqvist, författare och stickexpert.

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

•	  Sensus samverkar gärna med ungdomsgårdar kring 
musikverksamhet i den trestegsmodell som Sensus utgår 
från. Genom denna verksamhet ges barn och ungdomar en 
möjlighet att växa som individer.

•	Under 2016 kommer musikgrupper hos NBV att 
 genomföra kulturevenemang på olika platser i kommunen, 
bland annat äldreboenden, träffpunkter, torget eller andra 
offentliga sammanhang. 

Foto: Musikgrupper som spelar tillsammans på NBV.  
Fotograf: Emma Andrén, NBV. 


