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VAD ÄR PÅ GÅNG 2018?
Direktleverans av aktuell forskning

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 studieförbunden har
gjort i Enköping under 2017 och
vad som är på gång 2018.

Folkuniversitetet arrangerar i samarbete med
kommuner, föreningar och bibliotek, öppna
föreläsningar runt om i länet, där aktuell
forskning presenteras. Håll utkik efter aktuella
program.

Mötesplats Järnvägsgatan 1 och TIA
ABF kommer att fortsätta TIA-projektet (Tidiga insatser för Asylsökande). Extra resurser
kommer också att läggas på att utveckla Mötesplats Järnvägsgatan 1.

Anti-drogprogram, teater, dans och
musik
NBV fortsätter sin Vara Vettig Vuxen-kurs
för vuxna som vill stödja barn som lever i en
utsatt livssituation på grund av alkohol, andra
droger och psykisk ohälsa. I samband med det
ges tre teaterföreställningar av Don’t forget to
kiss your mother goodbye, uppbyggd kring
scener ur verkligheten. De flesta skådespelarna
har egna erfarenheter av olika stadier av missbruk. Inom projektet visas också en utställning
på tema droger ur miljö- och samhällsperspektiv.

Svenska för asylsökande
Studiefrämjandet erbjuder cirklar i svenska
för asylsökande. Verksamheten är ett inslag
i Enköpings hyresbostäders satsning på bostadsområdet Västerleden/Lillsidan.
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Studieförbundens verksamhet
i Enköping 2017
KORTA FAKTA I SIFFROR
Var 7:e Enköpingsbo i cirkel
Förra året deltog 8 053 personer i studiecirklar.
Det betyder att omkring var sjunde
Enköpingsbo från 13 år, deltog i minst en cirkel.

MER PÅ GÅNG 2018
MER PÅ GÅNG 2018

Många cirklar och deltagare
Totalt anordnades 1 297 studiecirklar under
2017. Många deltar i flera studiecirklar under
ett år.

Konst och media populärast
Körsång och konserter
Sensus fortsätter sitt samarbete med såväl
Svenska kyrkans- som med profana körer.
Studieförbundet fortbildar körledare och är
regelbunden samverkanspartner i församlingarnas konsertverksamhet.

Bugg, swing och seniorprogram
Studieförbundet Vuxenskolans samarbete
med Ena Bugg & Swing fortsätter med kurser i dans för barn, unga och vuxna. Också
samarbetet med SPF Seniorerna Enabygden
rullar vidare.

Mer aktuell forskning

Under 2018 arrangerar Folkuniversitetet flera
föreläsningar tillsammans med Enköpings
bibliotek. Ett par teman är: ”Det medeltida
Enköping” och ”Svenska forntida guldfynd”.

Val, Kultur i vården och mer dans och
musik
NBV har under sommaren, för 52:a året i rad
medverkat i Måndagskväll i Skolparken. Inför
valet genomförs kampanjen Jag röstar för
demokrati. Dans- och musikcirkelverksamheten liksom kulturprogrammen inom Kultur i
vården fortsätter också.

Studiecirklar i konst och media är populärast
med flest antal arrangemang och deltagare.
Totalt studerades cirka 65 olika ämnen i studie
cirklarna, bland annat data, uppfostran, körsång,
vävning, språk, teckning och läs-och skrivkurser.

6 kulturprogram om dagen
Under 2017 anordnade studieförbunden nästan
2 294 kulturprogram i Enköping – mer än
sex per dag hela året om. Av dem var 1 011
föreläsningar, 600 sång- och musikarrangemang
samt 524 utställningar och. Dessa arrangemang
hade tillsammans 78 591 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 Enköping, varje dag året runt. Med studiecirklar, kurser,
föreläsningar, kulturprogram och mycket annat. Här är några exempel.
Musikverksamhet och evenemang
För Studiefrämjandet är musikverksamheten
en central och viktig del av arbetet i Enköping. I
Hamnverkens replokaler har ett 15-tal musikgrupper repat och utveckla sin musik. Det har resulterat
i aktiva grupper där flera av dem deltagit i musikturnén Livekarusellen eller framträtt på något av
studieförbundets musikevenemang, som under
Trädgårdsdagen, i sommarprogrammet Måndagskväll eller på Trögdsgården.

1: september 2018

Vikingar, Vi unga, dans och seniorprogram
Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade i samband med den stora utställningen Viking Couture
en rad textila workshops i samverkan med Enköpings kommun och Enköpings Museum.
I Örsundsbro har studieförbundet i samarbete med
Vi Unga, fram till september 2017, drivit ett föreningscentrum med syfte att skapa mötesplatser för
barn och unga och stödja deras arrangörskap och
individuella bildningsresa.
I samarbete med föreningen Ena Bugg & Swing
har dans för barn, unga och vuxna kunnat erbjudas.
I samarbete med SPF Seniorerna Enabygden har
en omfattande studieverksamhet bedrivits.

Dans, musik och förebyggande arbete
mot droger
NBV arrangerar bland annat med studiecirklar
som främjar människors möjlighet att påverka sin
livssituation och som skapar engagemang för att
delta i samhällsutvecklingen. Under 2017 hölls två
Vara Vettig Vuxen-kurser för vuxna där målsättningen är att stödja barn som lever i en utsatt
livssituation på grund av alkohol, andra doger och
psykiskohälsa. I samband med det genomfördes
också två föreläsningar inom samma ämnen och
en kurs i samarbete med Blå Bandet på IOGTNTOs lokal i Örsundsbro
I samverkan med Upplevelseförvaltning och äldreboenden i kommunen har NBV vidare arrangerat
både musikunderhållning och studiecirklar

Integrationsprojekt och stabil
samverkan
ABF har i Enköping ett väl etablerat samarbete
med många organisationer. HSO och PRO är
starka aktörer med mycket verksamhet. Ett integrationsprojekt mellan HSO och etniska föreningar har anordnat lovaktiviteter för barn under
sommaren och hösten 2017. I Enköping startades
också ett livskraftigt TIA-projekt (Tidiga Insatser
för Asylsökande) med många nöjda deltagare.

Några fler aktiviteter under 2017:
Folkuniversitetet har, i sitt arbete med att föra
vidare aktuell universitetsforskning ut i kommunerna, erbjudit tre olika forskarföreläsningar
på Enköpings bibliotek: ”Mod som förändrar
världen”, ” Raskrigaren - en föreläsning om den
rasistiska seriemördaren Peter Mangs” och ”August
Strindberg och kvinnorna”.
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NBV varit värd för ett tiotal musikcirklar i allt från
folkmusik, jazz, evergreen och visor till pop och
rock.
Tillsammans med föreningen Pepparrötterna och
Enköpings Folkdansgille har danscirklar hållits där
deltagarna lärt sig både dansstegen och historien
bakom danserna.

5

