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Vad är på gång 2017?
Lokal närvaro

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 2016 och vad som
är på gång 2017.
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Studieförbundet Vuxenskolan kommer att fortsätta sitt arbete med stark lokal utveckling i hela
länet såväl i centralorterna som på landsbygden.
Fokus ligger på att aktivera unga, skapa fler aktiviteter för personer med funktionsvariationer och
projekt med nytta för civilsamhället samt bevaka
aktuella integrationsfrågor.

Kulturdag
En integrations- och kulturdag med öppet hus i
Sveasalen planeras under våren i samarbete med
NBV. Dagen kommer att bjuda på mat, musik
och dansuppvisningar tillsammans med lokala
föreningar och nyanlända.

Café Planet för framtiden
Tillsammans med Naturskyddsföreningen ska
Studiefrämjandet erbjuda föreläsningsserien och
mötesplatsen Café Planet i Tierp. Studiefrämjandet
vill uppmuntra, diskutera och ge kunskap runt
konsumtion och ägande och hur det kan påverka
sammanhållningen i ett samhälle.
Konst på väg.
En konstrunda i
samarbete mellan
NBV och Tierps
kommun.
Foto: Birgitta
Nordqvist.
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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
...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.

Några fler aktiviteter som vi har gjort i
Tierp 2016:
• Studiefrämjandet: Det har varit Swahilisk matlagningskurs i Tierp. Deltagarna introducerades
till den Swahiliska maten genom att få en historisk
bakgrund. Man gjorde egna kryddblandningar
samt lagade Chapati, ett bröd med rötter i Indien
men som har blivit en del av det Östafrikanska
kulinariska arvet.
• NBV: En stor Kulturfestival genomfördes på
Möbeln, med mat, musik och dansuppvisningar.
Festivalen arrangerades i samarbete med i Tierps
kommun, och lokala föreningar med nyanlända.
• ABF: Under våren anordnade PRO ämnes
utbildningar i betonggjutning och decoupage för
blivande cirkelledare. Det blev välordnade utbildningar med entusiastiska deltagare som sedan
startade cirklar i sina egna föreningar. Datastudier,
släktforskning och surfa-på-platta är fortfarande
högaktuellt i PRO-föreningarna.

Swahilisk matlagningskurs på Studiefrämjandet.
Foto: Virpi Larsson.
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Studieförbundens verksamhet
i Tierp 2016
KORTA FAKTA I SIFFROR
Var 8:e Tierpsbo i cirkel
Förra året deltog 1 367 enskilda personer i
studiecirklar. Det betyder att nästan var åttonde
Tierpsbo från 13 år deltog i minst en cirkel.

Många cirklar och deltagare
Totalt anordnades 331 studiecirklar under
2016. Många deltar i flera studiecirklar under
ett år. Totalt var antalet cirkeldeltagare 2 572.

Konst och media populärast
Studiecirklar i konst och media är populärast
med flest antal arrangemang och deltagare.
Totalt studerades cirka 92 olika ämnen i studie
cirklarna, bland annat föreningskunskap, historia,
botanik, juridik, matlagning och svenska.

4 kulturprogram om dagen
Under 2016 anordnade studieförbunden
1 523 kulturprogram i Tierp – omkring 4 per
dag hela året om. Av dem var 972 föreläsningar,
318 sång- och musikarrangemang samt
149 utställningar. Dessa arrangemang hade
tillsammans 64 014 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.

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 Tierp, varje dag året runt. Med studiecirklar, kurser,
föreläsningar, kulturprogram och mycket annat. Här är några exempel.
Mötas över gränser
Sensus och SeSam Uppsala ordnar föreläsningar
om funktionsvariationer och hälsa; en mötesplats
för professionen, brukare och anhöriga. Tierps
Kretsloppsservice och Blåa rummet gästades av
Signe Rudberg Selin som föreläste om pedagogiskt
arbete med barn med funktionsvariationer samt
Shyamali Chakrabroty som föreläste om kultur
möten och hur vi kan mötas över gränser.

verktyg för att fördjupa demokratin och underlätta
för ungas engagemang.

Forskare inspirerar
Fem olika forskarföreläsningar har under året
hållits i Folkuniversitetets regi på Tierps bibliotek.
Bland annat har deltagarna fått lära mer om och
inspirerats av forskare som föreläst kring ämnen
som ”Hur står det till med Östersjön?”, ”Ryssland
idag” och ”Nätmobbning, näthat och nätkärlek”.

Cirkel blev teateruppsättning

Teater för demokrati

Broddwäjs Egen Skalateater kallar sig en amatörteatergrupp i Tobo som under året samverkat med
Studiefrämjandet och genomfört cirklar i att
skriva teatermanus. Resultatet blev föreställningen
Hembrännarna i Brännhagen. Till gruppens glädje
blev föreställningen en succé och man fick göra
fler föreställningar än man planerat.

Under 2016 beviljades Studieförbundet
Vuxenskolan sökta demokratipengar från Tierps
kommun för en teatergrupp för personer med
funktionsvariationer. Gruppen kom igång under
hösten och hade sitt första framträdande i november vid invigningen av Kulturveckorna för alla.
Därefter fortsatte övningarna mot målet som var
Teaterfestivalen i februari 2017.

Föreläsningar på äldreboenden
Föreläsningar kring kulturhistoria har genomförts
regelbundet under hela året på samtliga äldreboenden. Stort antal kulturprogram med musikunderhållningar har hållits på äldreboenden och träffpunkter i samarbete med NBV.

Ung och ingenting?
Projektet drivs av föreningen Utveckla Örbyhus
Tobo Vendel i samarbete med Ungdomsnätverket
och Hälsohuset i Tierp samt ABF. Projektet vill
utmana normer om ålder och plats, för att unga
och vuxna, stad och land, inte ses som jämlika
idag. Ambitionen är även att bidra till vilja och

Invigning av Konstkuben i Mehedeby, som både är en
fysik utställningsyta och ett konst- och demokratiprojekt.
Foto: Virpi Larsson.

Några fler aktiviteter som vi
kommer att göra i Tierp 2017:

Dans och musik på Wesslandia äldreboende i
samarbete med NBV. Foto: Birgitta Nordqvist.
4

• NBV: Under våren genomför föreningen Ullforsgruppen en cirkel kring Ullfors historia, där man
vill lära ut och sprida kunskap om bygdens historia
till nya och yngre medlemmar.
• ABF: Kommer att fortsätta arbetet med lokala
mötesplatser i Tierps kommun, där ABF kan bygga
nätverk och skapa aktiviteter tillsammans med
föreningar och andra aktörer.
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