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Vad är på gång 2017?
Skapande verksamheter

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

Studiefrämjandet planerar att starta verksam
heter inom konst och design, framförallt för unga.
Studiefrämjandet erbjuder bland annat snöskulptur
skapande under Vinterfestivalen i februari samt
ser över möjligheten att senare under året starta
Designlabb för unga.

Främja ungas intressen

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 studieförbunden har gjort
i Enköping under 2016 och vad
som är på gång 2017.
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I projektet Från idé till succé stöttar
Studieförbundet Vuxenskolan ungdomar i
Enköping att bli aktiva och starta föreningar kring
deras egna intressen. Projektet, som genomförs
med bidrag från MUCF, är inne på sitt tredje och
sista år och avslutas till sommaren.

Bygga nätverk
ABF kommer att fortsätta arbetet med lokala
mötesplatser, där ABF kan bygga nätverk och skapa
aktiviteter i Enköpings kommun, tillsammans med
föreningar och andra aktörer. ABF kommer även
att starta studieråd i tre av länets kommuner under
2017.

Musik med filmtema
Den 13 maj blir det konsert med musikgrupperna
QUL och Viobacello. Kvinnokören QUL samverkar
med stråkmusikorkestern Viobacello kring ett
filmtema och vi får uppleva ett musikalinspirerat
arrangemang. Konserten görs i samarbete med
NBV.
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Har det någon betydelse... ?
Vad har studieförbundens verksamhet
för betydelse för enskilda människor,
kommunen och för samhället i stort?
Här är en röst från Enköping samt
några fakta om vad deltagarna får ut av
studiecirklarna.
Maud Sundqvist, studieintresserad styrelseledamot i HSO Enköping och ordförande i
HSO:s och ABF:s studieråd säger:
“Vår livskunskap och erfarenhet är unik för mig
och dig. Men i ett möte kan det skapas möjlighet
till hopp och tillit till den egna kraften. I ABF finns
mötesplatserna.”

Studieförbundens verksamhet
i Enköping 2016
KORTA FAKTA I SIFFROR
Var 7:e Enköpingsbo i cirkel
Förra året deltog 2 608 enskilda personer i
studiecirklar. Det betyder att omkring var
sjunde Enköpingsbo från 13 år, deltog i minst
en cirkel.

Många cirklar och deltagare
Totalt anordnades 828 studiecirklar under
2016. Många deltar i flera studiecirklar under
ett år. Totalt var antalet cirkeldeltagare 5 586.

Konst och media populärast
Studiecirklar i konst och media är populärast
med flest antal arrangemang och deltagare.
Totalt studerades cirka 136 olika ämnen i
studiecirklarna, bland annat data, jämställdhet,
kemi, funktionsvariationsfrågor, vävning,
tyska, teckning och filosofi.

5 kulturprogram om dagen
Under 2016 anordnade studieförbunden nästan
1 954 kulturprogram i Enköping – mer än
fem per dag hela året om. Av dem var 655
föreläsningar, 615 sång- och musikarrangemang
samt 539 utställningar och. Dessa arrangemang
hade tillsammans 79 996 besökare.

Maud Sundqvist.
Foto: Sofia Hübner.

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
...blivit bättre på att uttrycka mig
...blivit bättre på att lyssna på andra
...känt ökad trivsel och ökat välmående

25%
40%
30%
90%

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

61%
60%

Källa: Cirkeldeltagare efter 65 – livskvalitet och aktivt
medborgarskap (Folkbildningsrådet 2014).
Cirka 1 500 personer över 65 år svarade på frågorna.
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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 folkbildningsverksamhet. 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 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 utbildningsoch k ulturområdet.
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DETTA HAR HÄNT
Vi finns i Enköping, varje dag året runt. Med studiecirklar, kurser,
föreläsningar, kulturprogram och mycket annat. Här är några exempel.
Kemikalier i vår vardag
Två spännande studiecirklar i ”Konsumentfrågor –
kemikalier i vår vardag” och ”Vävning och återbruk”
har hållits i Folkuniversitetets regi. Deltagarna har
bland annat tagit med sig varsin skadad produkt
som sedan har lagats och modifierats för återan
vändande. Modernt, roligt och miljövänligt!

Tusen trädgårdar
Den 10 februari besökte Gunnel Carlson Enköping
för att hålla i en föreläsning inför arrangemanget
Tusen trädgårdar den 3 juli. Föreläsningssalen
var helt fullsatt av förväntansfulla, kunniga och
entusiastiska amatörodlare som också deltog med
sina egna erfarenheter. Totalt deltog elva trädgårdar
från Enköpingstrakten i sommarevenemanget som
genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet.

al-Hakawati
Under 2016 har Studieförbundet Vuxenskolan
utvecklat och genomfört flera kultur- och integrations
projekt tillsammans med Enköpings kommun. I
februari arrangerades al-Hakawati, en berättar
föreställning på arabiska och svenska.

Verksamhet för asylsökande
Under hösten 2016 fortsatte ABF med svenskunder
visning och samhällsorientering på asylboenden i
Bredsand och Ormvråksgränd i Lillsidan. Där fanns
möjlighet att prova på målning, tovning och att
skapa i lera för människor som väntar på uppehålls
tillstånd. Tre volontärer från PRO kultur organise
rade det hela. Medan vuxna läste svenska så kunde
barnen måla och arbeta med lera.

al-Hakawati, berättarföreställning.
Affisch: Studieförbundet
Vuxenskolan.

Gunnel Carlsson föreläser
inför Tusen trädgårdar.
Foto: Yvonne Andersson.

Några fler aktiviteter som vi har gjort i Enköping 2016:
• Studieförbundet Vuxenskolan: Under perioden
maj-juni och september-december arrangerades
språkkafé på biblioteket tillsammans med cirkel
ledare.
• NBV: I samtliga arrangemang har deltagare
samtalat kring alkohol och andra droger. Samtalen
har i sin tur stärkt dem själva eller hur man kan
vara behjälplig för andra men deltagarna har också
fått information om var man kan vända sig. Många
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har lärt sig nya saker och förfinar det de redan kan,
några har skapat nya bekantskaper. Framförallt har
det varit meningsfullt att ha deltagit i ett samman
hang.
• ABF: Har en omfattande verksamhet till
sammans med PRO Enköping inom bland annat
hälso- och sjukvård, Livslust, släktforskning på
nätet, ekonomi och fågelkunskap samt PROs
IT vilket omfattar användning av läsplattor och
smarta telefoner.
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