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I ÖSTHAMMAR 2018
Mitt val och fortsatt organiserande

Kunskap, gemenskap och aktivitet
är viktiga beståndsdelar i varje
människas liv.
Vi i studieförbunden tror att
Östhammar 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 Östhammar under 2017
och vad som är på gång 2018.

Studieförbundet Vuxenskolan anordnar cirklar i
”Mitt val” inför valet i höst.
Ungdomsprojektet ”Organisera mera!” rullar också
vidare under 2018.

Spelkultur i vidvinkel
Under kulturlovet vecka 44 planerar Studiefrämjandet ett Spelkulturarrangemang för ungdomar.
Det blir prova-på-verksamheter med olika vinklar
på begreppet spelkultur. Dessa småkurser leds av
medlemmar från Studiefrämjandets samarbetsföreningar inom spelkultur.

Ungdomssatsningar och inkludering
ABF kommer att fördjupa samarbetet med ungdomar, särskilt inom rollspel, lajv och e-sport.
Studieförbundet fortsätter också arbetet med att
organisera olika grupper av blandade etniciteter i
föreningsform. Bland annat kommer det att handla
om studiecirkelverksamhet inom hantverk och
sömnad.
NBV:s satsning på musikunderhållning och turnéer
på äldreboendena inom Kultur i vården går vidare.
Ett antal kulturhistoriska cirklar planeras också på
några äldreboenden.
En ny utställning kring drogers påverkan på miljö
och samhälle ur ett globalt perspektiv lanseras
under 2018. Utställningen kan visas på biblioteken,
skolor och i andra offentliga lokaler.
Inför valet har NBV tagit fram studiematerialet ”Jag
röstar för demokratin”. Materialet är översatt till
flera olika språk. (Mer På gång sidan 6.)
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Studieförbundens verksamhet
i Östhammar 2017
KORTA FAKTA I SIFFROR
Var 8:e Östhammarsbo i cirkel
Förra året deltog 2 540 enskilda personer i
studiecirklar. Det betyder att var åttonde Östhammarsbo från 13 år, deltog i minst en cirkel.

Många cirklar och deltagare

MER PÅ GÅNG 2018
Konserter och livlig körverksamhet i
samarbete med Svenska kyrkan
Sensus fortsätter sitt långa samarbete med Svenska
kyrkan i körverksamhet och ett stort antal konserter. Samarbetet innebär också administrativt stöd
och fortbildning.

Några fler aktiviteter från 2017 i
Östhammar
NBV: Under 2017 genomförde NBV Studiecirklar i ”Minnen från förr” inom Kultur i vården. På
Parkvägens äldreboende i Östhammar har cirkelledare Agneta Lindelöf diskuterat kring minnen från
bygden, hur man levde förr, firade högtider, arbetsliv
och jordbruk, fiske och sjöliv med mera.
Studieförbundet Vuxenskolan: I samband med

fritidsverksamheten Brunnen i Östhammar har
en kör med ett tjugotal deltagare från hela kommunen bildats.
Programmet ”Skivor till kaffet” har erbjudits på
äldreboenden runt om i kommunen, i samarbete med Frivillighandtaget. Det har också hållits
inspirationsdag för läsombud inom vård- och
omsorg och projektet ”Organisera mera” har lett
till att flera ungdomsföreningar etablerats inom
kommunen.

6

Totalt anordnades 300 studiecirklar under
2017. Många deltar i flera studiecirklar under
ett år.

Musik och dans populärast
Studiecirklar i musik, dans och sömnad är
populärast med flest antal arrangemang och
deltagare. Totalt studerades cirka 43 olika ämnen i studiecirklarna, bland annat båthistoria,
data, finska, körsång, husdjursvård och film.

Två kulturprogram om dagen
Under 2017 anordnade studieförbunden 813
kulturprogram i Östhammar – det är 2 per
dag hela året om. Av dem var 433 föreläsningar,
256 sång- och musikarrangemang samt
80 utställningar. Dessa arrangemang hade
tillsammans 41 767 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 kulturområdet.
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DETTA HAR HÄNT
Vi finns i Östhammar, varje dag året runt. Med studiecirklar, kurser,
föreläsningar, kulturprogram och mycket annat. Här är några exempel.
En ny teatergrupp har bildats
Bland de 66 olika kulturevenemang som ABF genomförde i Östhammar under 2017 märks särskilt
teaterverksamheten, som under året också gav
upphov till en ny ungdomsgrupp. ABF driver också
livaktiga rollspelscirklar.
Viktiga samarbetspartners i kommunen är också
RSMH och PRO.

Stadsvandringar, mat, musik och båtar
Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter samarbetet med Visit Roslagen i form av guidade
stadsvandringar i Öregrund och i Östhammar.
Samarbetet med Föreningen Allmogebåtar, arbetslag norra Roslagen har fortsatt med studiecirklar
i ämnen som bevarandet av våra gamla nordiska
båttyper och båtbyggartraditionen. I Östhammar
har matlagningscirklar baserat på studiematerialet
Hälsokörkortet med temat ”Mat för hela dagen”
varit uppskattade.

Inom Kultur i vården har flera musikturnéer
genomförts på alla äldreboenden i Östhammars
kommunen.

Utbildning av Vallonbruksguider
Under våren genomförde Studiefrämjandet en
utbildning till Vallonbruksguide. Totalt deltog 23
personer som efter genomgången kurs fått kompetens att kunna utföra egna guidningar på någon
av de fyra norduppländska bruken Lövsta, Strömsberg, Österby och Karlholm.

Musik för bofasta och sommarboende
Sensus har fortsatt varit delaktig i Svenska kyrkans
kör- och konsertverksamhet. Bland annat har
studieförbundet deltagit i pastoratets årliga sommarmusikserier som uppskattas mycket av både
sommargäster och fastboende.

Från Kvarnö till Kina och mycket musik
NBV har haft en cirkelgrupp som har arbetat med
att dokumentera Kavaröbrobygden förr och nu,
med hjälp av kartor, fotografier och lagfarter. Målet
är att ge ut en bok om Kavaröbro med både historiska och nutida fakta. Cirklar i musik och körsång
har genomförts i Gimo och Alunda.
I kursen Läs och res, har en grupp läst om Kina och
Transsibiriska järnvägen, och avslutningsvis gjort
en resa med tåget till Kina.

NBV var med och genomförde Konstsommar på Gräsö under
2017. Foto: Birgitta Nordqvist.
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