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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 2017 och vad 
som är på gång 2018.

Stand up Comedy, allsång och åter-
bruksskapande
Studiefrämjandet inbjuder personer med funk
tionsvariationer att sjunga allsång på Gammel
gården tillsammans med Catharina Lundgren. 
Det blir också flera spännade studiecirklar i bland 
annat Stand up Comedy och bokvikning – ett ska
pande med återbrukstänk.  

Mitt val

Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter att sam
verka med fler föreningar och samhällsaktörer.
Inför det kommande valet anordnas också cirklar 
i Mitt val som i första hand riktar sig till personer 
med funktionsnedsättning.

Forskningsnytt: Hälsa, vikingatidens 
kvinnor och annat spännande nytt

En del av Folkuniversitetets uppdrag är att arbeta 
med spridning av forskningsinformation och på 
så vis vara en länk mellan universitet och folkbild
ning. Under 2018 arrangerar Folkuniversitetet flera 
föreläsningar tillsammans med Tierps kommun. 
Deltagarna kommer bland annat få lära sig mer 
om ämnen som ”Vetenskaplig väg till bättre hälsa” 
och ”Vikingatidens starka kvinnor”.

Föreläsningar i samarbete med Svens-
ka Kyrkan

Mitt bipolära hjärta – en kväll i Nathanaelsgården, 
Tierp. Tillsammans med Tolfta församling sätter 
Sensus fokus på psykisk ohälsa i en föreläsning. 
Tillsammans med Svenska kyrkan arrangerar Sen
sus varje år ett antal föreläsningar som är öppna 
för alla i Tierp
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Våra verksamhetsformer – några fakta: 
Studieförbunden anordnar studiecirklar, kulturprogram 
och den friare verksamhetsformen annan folkbildnings-
verksamhet. 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 utbildnings- 
och  kulturområdet. 

Studieförbundens verksamhet 
i Tierp 2017 

KORTA FAKTA I SIFFROR

 Var 8:e Tierpsbo i cirkel 
Förra året deltog 2 949 enskilda personer i 
 studiecirklar. Det betyder att nästan var sjunde 
Tierpsbo från 13 år deltog i minst en cirkel.   
Totalt anordnades 389 studiecirklar under 
2017. Många deltar i flera cirklar.  

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

 

 Fyra kulturprogram om dagen 
Under 2017 anordnade studieförbunden  
1 626 kulturprogram i Tierp – omkring 4 per 
dag hela året om. Av dem var 972 före läsningar, 
318 sång och musikarrangemang samt 
149 utställningar. Dessa arrangemang hade 
 tillsammans 56 727 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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Kulturprogram och integration 
ABF stärker samarbetet med kommunen och ska 
tillsammans med dem arrangera kulturprogram 
riktade mot allmänheten. Under 2018 fortsätter 
vår länsövergripande integrationssamordnare att 
stimulera och fånga upp initiativ bland etniska 
föreningar i länet tex Eritreanska Afarers förening 
för kultur och utveckling som skapat en ny mötes
plats i Söderfors.

Jag röstar för demokratin

Inför valet 2018 har NBV tagit fram ett nytt stu
diematerial om demokrati, ”Jag röstar för demo
kratin”. Flera nysvenska grupper i Tierps kommun 
kommer att arbeta med detta material inför kom
mande val. Materialet är översatt till flera olika 
språk.

NBV lanserar under 2018 en ny utställning kring 
drogers påverkan på miljö och samhälle ur ett  
globalt perspektiv. Utställningen kommer att 
kunna visas på biblioteken, skolor och i andra      
offentliga lokaler.
Studiecirklar kommer fortsatt också att hållas i så 
skiftande ämnen såsom, musik, dans, litteratur, 
konst och hantverk, språk etc.

PÅ GÅNG 
2018



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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Litteratur och skrivande

Studiefrämjandets kurser Att läsa och skriva har 
varit populära under året, mycket tack vare cirkel
ledaren Birgitta Östlund Weisglass entusiasm och 
kompetens.  Ett fyrtiotal personer deltog i någon 
av förbundets sex skrivarcirklar. Dessutom erbjöds 
fem kulturprogram med litterära förtecken där 150 
personer deltog.  

Närkontakt med ny forskning

Folkuniversitetet har arrangerat flera öppna 
föreläsningar med syftet att, som en länk mellan 
universitet och folkbildning, sprida aktuell forsk
ningsinformation till allmänheten. Här är några 
exempel på föreläsningar i Tierp, under 2017:         
 Att angöra en komet  Rosetta vid komet 67P,   
forskare Anders Eriksson.
 Vildare Sverige  mat, miljö och mångfald, do
cent CarlGustaf Thulin.
 Land och stad – nya relationer i en osäker tid, 
professor Erik Westholm.
 Miljökollaps eller hållbar framtid? En föreläsning 
om hur ungdomar pratar om de stora miljöfrå
gorna, forskaren Kajsa Kramming

Från livsminnen och dans till körkort

NBV har under 2017 genomfört flera cirklar i 
omsorgen för personer med variationshinder, 
som Textil och bildskapande, matlagning och 

bakning och naturkunskap. På äldreboenden 
har flera cirklar i Minnen från förr hållits, med 
allt från minnen från skolåren till upplevelser 
av berättelser kring folktro och skrock i bygden.                                    
Nysvenska grupper har genomförts i Körkorts
teori, svenska, föreningskunskap, sömnad och 
hantverk med mera. Dessutom har flera cirklar 
har hållits i musik, dans, bygdehistoria, konst och 
hantverk, litteratur med mera

    

Integration, kultur och ledarskap

Studieförbundet Vuxenskolan har bland arrang
erat en ledarskapsutbildning för en kvinnoförening 
i Tierp; teater föreställningen ”Lille prinsen”, på 
arabiska. Andra kulturprogram har varit visning 
av filmen ”Sveriges bästa svensk”; den litterära 
paneldebatten ”Besinningslösa öden” och flera  
musikarrangemang tillsammans med Vendels 
hembygdsförening i samband med Eric Sahlströms 
spelmansstämma i slutet av juli. 

Sensus arrangerar varje år tillsammans med 
Svenska kyrkan ett antal föreläsningar, öppna för 
alla i Tierp.

ABF:s samarbete med de sju PROföreningarna 
har resulterat i både studiecirklar och kulturpro
gram.  Förbundets etniska föreningar genomförde 
regelbunden föreläsningar och utöver mötesplat
sen i centrala Tierp har keramiklokalen på Palm
gatan har varit  fortsatt välbesökt. 

Sven Wolter föreläste om sitt författarskap i 
Studiefrämjandets regi. Foto: Virpi Larsson. 

Textil och bildskapandehos NBV, Tierp.                        
Foto: Birgitta Nordqvist.


