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Folkbildningen behövs!
Att flera tusen Lerumsbor varje år deltar i vår verksamhet är vi väldigt stolta över. Hos oss lär man sig 
de nya ämnena och fördjupar sig i de nya intressena. Vi vet också att vi har en viktig roll i arbetet för 
att skapa ett socialt hållbart samhälle. Vi ordnar mötesplatser för samverkan i aktuella samhällsfrågor i 
alla kommundelarna. Genom vårt rika kulturutbud och engagemang i folkhälsofrågorna vill vi bidra en 
kommun där hälsan och välmåendet står i fokus. Hos oss står också klimatfrågorna högt på dagordningen 
tillsammans med de frågor som nu alla samhällets organisationer står inför med de flyktingströmmar 
som kommer hit. Det är vår bestämda uppfattning att samverkan, kunskap och ett lösningsorienterat 
förhållningssätt kan skapa det goda samhället för alla. Börja därför din resa hos oss mot nya kunskaper i 
en god gemenskap. Vårens utbud har många roliga nyheter av såväl kurser som kulturevenemang. 

Välkommen till oss!

Johan Eklund
verksamhetschef

Vi som arbetar: Johan Eklund, Tor Jonson, Marcus Rohman, Maria Sanfridsson, Therese Hjort

Vårt kontor ligger på Hedeforsvägen 58. 
Vi har öppet måndag-torsdag kl 9-17 
(lunch kl 12-13) samt fredag kl 9-12. 

Vill du träffa oss på andra tider,
kontakta oss så bokar vi en tid!

Medlem i Villaägarnas Riksförbund, LRF och SPF erhåller 10% rabatt på kursutbudet. OBS! måste anges vid anmälan.

SAMARBETE SOM LÖNAR SIG
Vi kan hjälpa er förening att utvecklas och växa! Vill ni läsa något ämne i cirkel hjälper vi er 
att ta fram studiematerial. Vi kan ordna ledare eller lokaler och ibland kan vi bidra till en 
del av cirkelns kostnader. Hos oss kan ni kopiera material och vi kan hjälpa till att ta fram 
marknadsföringsmaterial som t ex affischer. Föreningen kan också få en plats på vår hemsida 
eller i vårt studieprogram.
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 Natur, djur och miljö

Biodling, nybörjare
6 ggr med teori + praktik.
10 ggr | 900 kr + material 
Start i mitten av feb | tis 
eller ons
Ledare: Lars Blomberg och 
Ingemar Stålerud

Trädgårdsdesign, 
grundkurs
Under kursen får du lära 
dig grundläggande rit- och 
mättekniker, färg-och formval, 
växtplanering mm. Vill du 
jobba med din egen trädgård så 
ta med skalenlig tomtkarta.
SVs kontor, Odd 
Fellowgården, Lerum
6 ggr | 1500 kr | mån 18-20 
Start 15 feb
Ledare: Anna Theorin

Trädgårdsdesign, 
forsättning
Vi fortsätter med ritteknik, 
designprinciper och går in mer 
specifikt på olika växtmaterial 
och färgval i trädgården. De 
som har gått grundkursen 
kommer att få fortsätta att 
arbeta med sin ritning.
SVs kontor, Odd 
Fellowgården, Lerum
6 ggr | 1500 kr | ons 18-20 | 
Start 17/2
Ledare: Anna Theorin

Beskära fruktträd
Teori och praktik. Medtag 
sekatör och klä dig efter väder. 
Fika ingår.
Trädgårdsfen, 
Torphagebacken 3, Lerum
550 kr | sön 10-14 
Ledare: Anna Theorin

Påskarrangemang
Samarbete med Rallar-Rosen 
Vi skapar fina planteringar 
av härliga vårlökar, vaktelägg 
m.m. Gör din egna fina 
vårkrans att hänga på dörren.
Rallar-Rosen, Lerum
sön 18-21 | 200 kr exkl 
material | Start 20 mars
Ledare: Karin Fredriksson

Bordsarrangemang och 
buketter till vardag och 
fest   
Samarbete med Rallar-Rosen 
Ni får tips till festdukning 
och även lära er binda vackra 
buketter.
Rallar-Rosen, Lerum 
sön 18-21 | 200 kr exkl 
material | Start 19 juni
Ledare: Karin Fredriksson
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 Slöjd och hantverk 

Vävning
Väv din matta eller löpare 
under helgen. Ta med trasor 
eller köp på plats.
1250 kr inkl kaffe och 
lättare lunch | lör-sön 8.30-
17 | 20-21 feb
Ledare: Marianne Sörling
 
Välj mellan att sy, sticka 
eller väva
Väv din matta, löpare eller sy 
något under helgen. Ta med 
material eller köp på plats.
1250 kr inkl kaffe och 
lättare lunch| lör-sön 8.30-
17 | 5-6 mars
Ledare: Marianne Sörling

Återanvänd dina kläder
Sy nya kläder eller väv en 
trasmatta eller löpare. Ta med 
kläder eller köp på plats.
1250 kr inkl kaffe och 
lättare lunch| lör-sön 8.30-
17 | 19-20 mars
Ledare: Marianne Sörling

Knivbyggarkurs
Vi snidar skaft och slida.
Ljungvikskolan, Gråbo
10 ggr | 200 kr, under 18 
år 100 kr  | ons kl 19-21.15 
Start 10 feb
Ledare: Marcus Helegård

Gaffelvirkning, nybörjare  
och forsättning 
Samarbete med Skallsjö-Nääs 
hemslöjdsförening
En gammal teknik som utförs 
med en virknål och en gaffel av 
trä eller metall.
Ryttarbacken, Floda
5 ggr | 575 kr exkl fika
ons kl 18-21 | Start 13 jan
Ledare: Berith Jansson
Info: Berith, 0702-875022

Knyppling
Samarbete med Skallsjö-Nääs 
hemslöjdsförening
Ryttarbacken, Floda
8 ggr | mån kl 19-21.15 
Start 11 jan
Ledare: Ingegerd 
Gunnarsson 
Anmälan: Ingegerd, 0302-
324 48 

Lapptäcksteknik
Samarbete med Lerums 
hemslöjdsförening
Lindekulla, Lerum 
200 kr | 3:e torsdagen i 
månaden 10-16 |
Ledare: Britta Ferm, 
Gunnel Mattsson
Anmälan: Britta, 0707-
928130

Knyppling
Samarbete med Lerums 
hemslöjdsförening
Lindekulla, Lerum
6 ggr | 150 kr | Tis kl 10-
12.15 | Start 19 jan, därefter 
ojämna veckor 
Ledare: Britta Hedström

Bokbindning och 
reparationer
Samarbete med Bokbindare-
Vännerna
Häradsvägen, Lerum
12 ggr | tis kl 16.30-18.15
Start 12 jan
12 ggr |tis kl 19-21.15
Start 12 jan
Anmälan: Göran 
Arfvidson, 0302-341 11

Måla tennfigurer
SVs kontor, Lerum
10 ggr |avgiftsfri Tors kl 19-
21.15 | Start 21 jan
Ledare: Rolf Bergström

Mulle Mecks 
snickeriverkstad 
Snickra bil eller båt i en miljö 
inspirerad ur böckerna om 
Mulle Meck. Insläpp senast en 
timme innan stängning.
Källnääs, Nääs
Öppet: maj och sep lör-sön 
11-16, juni-aug tor 13-18, 
fre-sön kl 11-16. 
60 kr/ett barn + en vuxen

Snick-Annes 
holkverkstad
I samarbete med Lerums 
Byggnadshytta och 
Naturskyddsföreningen 
Tillverka holkar för fåglar, 
fjärilar, igelkottar, bin och 
humlor. Öppen verksamhet för 
barn och vuxna. Barn upp till 15 
år alltid i sällskap med vuxen.
Bävsjöryd Såg, Lerum
Inträde 10 kr | byggsatser 
till holkar 50 kr-75 kr | lör 
9-14 | Start 13 feb, därefter 
12 mars, 9 april, 14 maj, 
11 juni. För mer info: 
lerumsbyggnadshytta.se

Lindekulla slöjdklubb
Samarbete med Lerums 
hemslöjdsförening 
För barn 7-14 år. 
Lindekulla, Lerum
10 ggr | 400 kr | mån 16.30-
18.30 | Start 11 jan
Ledare: Barbro 
Lennerstedt och Ingegerd 
Henkelman
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Slöjd och byggnadsvård 
på Nääs

Kurserna hålls på Nääs, om 
inget annat anges. I alla 
Nääskurser ingår lättare 
lunch. 
För mer info: 
slojdochbyggnadsvard.se

Renovera fönster  
De flesta gamla fönster går 
att rädda även om det tar sin 
tid. Som lön för mödan får du 
vackra fönster av en kvalitet 
som inte är möjlig att köpa 
idag. 
950 kr | 17 jan, även 20 
mars, 17 april | sön kl 10-17
Ledare: Mats Lindström

Skärsvarvning, grund
Lär dig profilsvarvning 
och konsten att skärsvarva 
träskålar, fat och burkar.
2 800 kr | fre 14-19, lör-sön 
9-17 | Start 12-14 feb
Ledare: Åke Landström

Smide, grund
Vi tillverkar enkla och klassiska 
föremål som krokar, haspar 
och andra användbara mindre 
föremål. 
Smedjan, Tollered 
1 650 kr | lör-sön 10-17 |
20-21 feb, även 8-9 okt
Ledare: Jan-Erik Svensson

Snickeri för skräckslagna  
För dig som tycker att 
finsnickeri verkar kul men inte 
har någon erfarenhet. 
1 800 kr | fre 13-17, lör-sön 
10-17 | 26-28 feb, även 16-
18 sep, 28-30 okt
Ledare: Manne Swedberg

Täljd mekanik
Mekanisk finurlighet i trä.
2 400 kr | fre 18-21, lör-sön 
10-17 | 11-13 mars
Ledare: Per Helldorff

Fönster, trälagning  
Har du gamla fönster som 
kräver mer renovering 
än enbart nytt kitt och 
ommålning? 
1 800 kr | fre 13-17, lör-sön 
10-17 | 11-13 mars
Ledare: Manne Swedberg

Ympning av fruktträd  
Teori och praktik.
950 kr | lör 10-17 | 12 mars
Ledare: Rolf Eskilsson

Skärpa verktyg
Grunderna i att slipa dina 
verktyg, knivar, stämjärn, 
hyvelstål, skölpar och saxar. 
1 450 kr | lör-sön 10-17 | 12-
13 mars, även 5-6 nov
Ledare: Knut Östgård

Smide, fortsättning
Du har grunderna och kan 
hantera material och verktyg.
Smedjan, Tollered
1 650 kr | lör-sön 10-17 | 12-
13 mars, även 22-23 okt
Ledare: Jan-Erik Svensson

Isolering och värme i 
gamla hus  
Förena vettig uppvärmnings-
ekonomi med bevarande, 
estetik och sunda hus.
950 kr | lör 10-17 | 12 mars
Ledare: Chico Hovedskov

Renovera fönster
De flesta gamla fönster går att 
rädda även om det tar sin tid.
950 kr | sön 10-17 |20 mars, 
även 17 april
Ledare: Mats Lindström

Tälj sked och slev
Skedar och slevar i färskt trä
1 450 kr | lör-sön 10-17 | 2-3 
april
Ledare: Knut Östgård

Fönster tillverkning  
För dig som redan kan 
renovera gamla fönster men 
behöver handledning eller ska 
komplettera med att göra en ny 
fönsterbåge.
Stenkullen  
1 800 kr | fre 13-17, lör-sön 
10-17 | 8-10 april
Ledare: Manne Swedberg

Al fresco- måla på 
kalkputs  
En tusenårig målningsteknik.
2 750 kr | fre 13-17, lör-sön 
10-17 | 15-17 april
Ledare: Janne Eriksson

Renovera fönster
De flesta gamla fönster går att 
rädda även om det tar sin tid.
950 kr | sön 10-17 | 17 april
Ledare: Mats Lindström

Vävning för nyfikna
Från garn till tyg, lär dig 
grunderna i vävning
1 850 kr | fre 15-18, lör-sön 
10-17 | 22-24 april
Ledare: Helena Jönsson

Sachiko, japanskt 
broderi
Laga och dekorera med japansk 
broderiteknik.
1 100 kr | lör-sön 10-16 | 
23-24 april
Ledare: Sara Thorn

Tälj för trädgården
Tillverka växtstöd, vindsnurror, 
såstickor m.m.
Forsvik
1 450 kr lör-sön 10-17
23-24 april
Ledare: Martin Ericsson  

Mura kakelugn  
Du blir ingen kakelugnsmakare, 
men du får utföra alla moment 
i murning av kakelugn. 
Lerbäcksbyn, Östra 
Frölunda  
5 300 kr | tis-sön 10-17 | 
3-8 maj
Ledare: Tomas Henriksson  

Ekologiskt byggande i 
teori och praktik  
Om att bygga med sunda 
materialval och hållbara 
lösningar. 
Bärfendal, Munkedal
1 600 kr | lör-sön 10-17 | 
7-8 maj 
Ledare: Maja Lindstedt, 
Jan Hedberg

Gör en paddel
Tillverka en traditionell 
grönlandspaddel för 
havskajakpaddling.
950 kr | lör 10-17 | 21 maj
Ledare: Andi Röder
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Gräskronor & girlanger
Vi fångar sommarens 
förgänglighet.
1 350 kr | lör 10-17 | 21 maj
Ledare: Marion Larsson

Lägga om taket på 
vedboden
Lägg ett tegeltak.
Tösslandagården Lilla Edet  
1 800 kr | lör-sön 10-17 | 
21-22 maj
Ledare: Maria Grönberg

Slöjda ett grindhus
Norsk materialsnål byggteknik 
till logar, uthus och lekstugor. 
3 550 kr | ons-sön 9-17 | 
25-29 maj
Ledare: Mette Handler

Murning med lera  
950 kr | fre 10-17 | 27 maj
Ledare: Ulf Henningsson, 
Olle Hagman

Tovade fårfällar
1 000 kr | fre 10-17 | 27 maj, 
även 28 maj
Ledare: Erik Torstensson

Bygga halmhus  
Bygg med sunda ekomaterial 
som halm och lerputs. 
1 700 kr | fre-lör 10-17 | 
27-28 maj
Ledare: Maja Lindstedt  
Jesper Zander

Tillverka fönster med 
handverktyg 
1 800 kr | fre 13-17, lör-sön 
10-17 | 27-29 maj
Ledare: Manne Swedberg

Karda & spinn…
Karda, kamma och spinn ull på 
slända.
850 kr | lör 10-16 | 28 maj
Ledare: Viktoria 
Holmquist

Ekohus – teorikurs om 
att bygga hållbart  
Om att bygga med eko-
perspektiv, sunda materialval 
och hållbara lösningar.

950 kr | sön 10-17 | 29 maj
Ledare: John Helmfridsson 

Gör din egen el – off grid  
Vad krävs för att du ska kunna 
få el från sol, vind, vatten och 
trä?
950 kr | sön 10-17 | 29 maj
Ledare: Andreas Ohlsson

Lerputsning på 
halmbalar  
Om lerputs, blandning och 
putsning.
950 kr | sön 10-17 | 29 maj
Ledare: Maja Lindstedt, Ulf 
Henningsson

Tänk och snickra kök  
För dig som vill bygga nytt, 
bygga om, anpassa eller 
modernisera ett befintligt kök. 
1 950 kr | fre 13-17, lör-sön 
10-17 | 29 april-1 maj
Ledare: Manne Swedberg

Putsa och mura med 
kalkbruk  
Traditionell murning och 
putsning med kalkbruk. 
Hantverkslabbet Mariestad  
2 400 kr | fre 13-17, lör-sön 
10-17 | 10-12 juni
Ledare: Anders Göransson

Fläta växtstöd
Växtstöd av ekologisk pil, 
kunskap om flättekniker för 
levande träd.
1  050 kr | lör 10-17 | 11 juni
Ledare: Christian 
Erlandsson

Timmerlagning 
Timmerlagning och halvsulning 
på timmerstomme. 
Göteborg  
1 800 kr | 11-12 juni
Ledare: Maria Grönberg  

Rammed earth – eldstad
En eldstad som täcks av 
stampad jord.  
Sjövik  
1 950 kr | 18-19 juni
Ledare: från Earth lab

Måla med 
äggoljetempera
Måla med jordens färg.  
Tjörn  
1 800 kr | 2-3 juli
Ledare: Ann-Liz 
Marcusson 

Bygga halmhus  
Lär dig bygga med sunda och 
närproducerade ekomaterial 
som halm och lera.
Visingsö 
2 400 kr | 15-17 juli
Ledare: Maja Lindqvist  
Jesper Zander

Linoleumtryck 
tillsammans
1 650 kr/ett barn + en 
vuxen | lör-sön 10-16  
28-29 juni
Ledare: Anna Bauer

Mexikansk pappersslöjd 
tillsammans
1 650 kr/ett barn + en 
vuxen | lör-sön 10-16 
28-29 juni
Ledare: Katia Ibarra

Tälj tillsammans i färskt 
trä
1 650 kr/ett barn + en 
vuxen | lör-sön 10-16 
28-29 juni
Ledare: David Nygård

Tälj tillsammans för spel 
& lek
Forsvik
1 690 kr | lör-sön 10-17 
3-4 aug
Ledare: Martin Ericsson
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 Konst och form

Kalligrafi, grund
Skrivandet som konst.
Lerums gymnasium
5 ggr | 550 kr | tors 18-
20.15 | Start 25 feb 
Ledare: Cathrine Rohman

Kalligrafi, fortsättning
Fördjupa dig i skrivandet. 
Lerums gymnasium
5 ggr | 550 kr (gå båda 
kurserna för 1000 kr) | tors 
18-20.15 | Start 14 april
Ledare: Cathrine Rohman

Olja/Akryl - grundkurs
Lär dig grunderna i måleri och 
lär känna färgerna och olika 
tekniker.
Konstfabriken, Hedefors
7 ggr | 780 kr | tors 19-21.15 
Start 25 feb
Ledare: Rose-Marie 
Mortensen

Måleri i valfri teknik, 
dagtid 
Olja, akryl eller akvarell. 
Bl a komposition, perspektiv 
och förhållanden i färg och 
form. Du får individuell 
handledning utifrån dina egna 
förutsättningar.
Konstfabriken, Hedefors 
10 ggr | 1 950 kr
1: mån 10-13 | Start 22 feb
2: mån 14-17 | Start 22 feb
3: ons 10-13 | Start 17 feb
4: ons 14-17 | Start 17 feb 
Ledare: Angela Roos

Måla akvarell på Nääs
Slöjdseminariet Nääs
6 ggr | 975 kr, ta med eget 
material | lör 10.30-14.30 
Start 30 jan, därefter 20 
feb, 5 mars, 12 mars, 16 
april och 14 maj.
Ledare: Irené Lidvall-
Gullersby

Akryl för barn
För dig ca 6-11 år. Lär lekfullt 
om färg, form och komposition.
Konstfabriken, Hedefors
5 ggr | 500 kr inkl material
tors 16.30-18.45 | Start 25 
feb
Ledare: Inger Jedenberg

Akryl för ungdom
För dig ca 12-16 år. Lär dig om 
färg, form och komposition.
Konstfabriken, Hedefors
5 ggr | 550 kr inkl material
mån 17.30-19.45 | Start 22 
feb
Ledare: Rose-Marie 
Mortensen

Konstskola på sportlovet
Kom och måla. För dig 6-9 år. 
Konstfabriken, Hedefors
1 gg | 50 kr | tis el tors 14-16 
16 feb eller 18 feb
Ledare: Rose-Marie 
Mortensen

Konstskola på påsklovet
Kom och måla. För dig 6-9 år. 
Konstfabriken, Hedefors
1 gg | 50 kr | tis el tors 14-16 
29 mars eller 31 mars
Ledare: Inger Jedenberg
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Noseworkkurser
Nosework är en ny hundsport 
från USA som växer i Sverige. 
Hunden lär sig identifiera en 
doft och sedan leta rätt på den i 
olika miljöer.
6 ggr | 1500 kr | Nybörjare 
tors 17.30-19 | Fortsättning 
tors 19.15-20-45 
Ledare: Lina Svensson

Rallylydnad
Lyfter fram samspelet mellan 
hund och förare. Hunden 
behöver inte utföra alla 
moment perfekt för att få ett 
bra resultat, men sporten ställer 
ändå höga krav på samarbete 
och kontakt.
6 ggr | 1500 kr | tis 18-19.30 
Ledare: Mona Thorsén

 Litteratur och historia

Bokklubb för dig mellan 
10-13 år
Samarbete med Biblioteket
Vill du läsa spännande böcker, 
träffa kompisar och fika?
Lerums bibliotek
3 ggr | Ingen avgift, ingen 
anmälan | tor 15.30-16.30 | 
Start 4 feb därefter 3 mars 
och 7 april 

Bokcirkel för ungdomar
Samarbete med Biblioteket 
För dig som är 13-17 år. Kom på 
så många eller få av träffarna du 
vill! Se vilka böcker vi läser på 
bibliotekets webbplats.
Lerums bibliotek 
4 ggr | Ingen avgift, ingen 
anmälan | ons 17.30-19 
Start 24 feb, därefter 23 
mars, 20 april och 25 maj. 
 
Bibliotekets bokcirkel
Samarbete med Biblioteket 
Bokcirkel för vuxna. 
Lerums bibliotek
ons 18.30 | Start 3 feb, 
därefter 9 mars, 13 april 
och 18 maj
Anmälan: 0302-521475 
eller biblioteket@lerum.se 

 Hundkurser

Hundkurser 
Samarbete med Alfa 
hundcenter.
Kuserna hålls på Däckvägen 1, 
Stenkullen. Alla kurser startar 
löpande. 
Information, fler kurser och 
anmälan: alfahundcenter.se

Valpkurs, från 8 v-6 mån
Om utvecklingstadier,
vård, ledarskap, inlärning. 
Övningarna innefattar bl a 
inkallning, sitt kvar, inte dra i 
kopplet mm.
6 ggr | 1600 kr | tors 17.30-
19.45
Ledare: Karin Ström

Aktivering
Pröva olika typer av träning; 
agility, rallylydnad, specialsök, 
klicker, tävlingslydnad mm.
6 ggr | 1500 kr | tors 17.30-
19 
Ledare: Lina Svensson

Vardagslydnad 
Innehåller inkallning, inte 
dra i kopplet, sitt kvar, mm. 
En lydig hund är en lyckligare 
hund eftersom den kan ges mer 
frihet. 
6 ggr | 1500 kr | tors kl 20-
21.30 
Ledare: Karin Ström

Bokcirkel för vuxna, på 
lätt svenska
Samarbete med Biblioteket 
För dig som vill träffas och 
prata om böcker. Vi läser 
böcker på lätt svenska. 
Lerums bibliotek 
tors 15 | Start 21 jan
Ledare: Berit Hedberg

Läsombudskurs
Samarbete med Lerums 
kommun, Biblioteket och 
Sektor stöd/omsorg
Intresserad av att bli högläsare 
inom äldreomsorgen? Sprid 
glädje genom att läsa högt för 
de som inte längre själva kan.
Lerums bibliotek
4 ggr | avgiftsfri 
Anmäl intresse!

Allas barnbarn, 
introduktion
Samarbete med Biblioteket, 
Allas barnbarn
Är du pensionär och vill läsa 
högt för förskolebarn? Lär om 
berättande och barnböcker.
Lerums bibliotek
4 ggr | tis kl 10-12.30| Start 
2 feb
Ledare: Lena Klingberg, 
Berit Hedberg
Anmälan: Lena, 0302-
521476, Berit, 0302- 138 29

Nordisk historia
Samarbete med Föreningen 
Norden
Tingshuset, Lerum
6 ggr(3 ggr/termin) | 150 kr 
tors kl 19-21 | Start 28 jan, 
därefter 25 feb och 17 mars
Ledare: Vanja Andersson 
och Anna-Lena Lundström

Norden i Europa, idag 
och i framtiden
Samarbete med Föreningen 
Norden
Tingshuset, Lerum
6 ggr | 150 kr | tis kl 19-21 | 
Start 2 feb, därefter 1 mars 
och 5 april
Ledare: Jerry Fondén, 
Vanja Andersson
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Franska
Kurser i franska i olika 
kunskapsnivåer.
I hemmiljö, Gullpengen 11 
10 ggr | 700 kr
Ledare: Ange Svensson

Nybörjare
Lär dig franska i hemmiljö. 
ons 16-17.30 | Start 1 feb

Konversation, kvällstid
mån kl 19-20.30 | Start 18 
jan

Konversation, dagtid
mån kl 14.40-16 | Start 18 
jan

Termin 8
ons 14.40-16 Start 20 jan

Engelsk konversation, 
dagtid
I samarbete med SPF
Vi fortsätter lära oss 
tillsammans. 
Lerums bibliotek
10 ggr | 650 kr | ons 10.30-
12 | Start 13 jan
Ledare: Ingrid Rathsman

Spanska, termin 14-15
Använder Caminando 5.
Lerums Gymnasium 
10 ggr | 980 kr | ons 18.30-
20.45 | Start 10 feb
Ledare: Meg Gezelius

 Kost och matlagning

Gör din egen korv 
Lär dig ett gammalt 
mathantverk som åter är 
aktuellt idag. Vi gör korv av 
svenskt ekologiskt kött och utan 
tillsatser.
Fd. fritidsgården, Floda
395 kr + 100 kr till råvaror
lör 10-13.45 | 19 mars 
Ledare: Ildiko Dezsy

Maritim gastronomi
Lär dig laga fisk och skaldjur.
Teori och praktik varvas 
och avslutas med tillagning 
av en måltid. Vi går igenom 
vardagsfisk, platt- och 
rundfisk, lax och skaldjur. 
Ledaren arbetar bl a som 
utbildningsansvarig på 
Göteborgs Fiskauktion. 
Torpskolan, Lerum
5 ggr | 1750 kr ink råvaror
tor 18-20.30 | Start 4 feb
sista gången 3 mars kl 
17.30-21.30 |
Ledare: Ilona Miglavs

Våga tala –vinn!
Tycker du att det är jobbigt att 
tala inför grupper? Undviker 
du sammanhang där du kanske 
måste presentera eller redovisa 
någonting? Här ges tips, 
konkreta råd, tid för reflektion 
och övning. Alla kan bli bättre. 
Vi varvar teori med praktiska 
övningar och samtal omkring 
det som uppstår. 
6 ggr | 1100 kr | tis 18-19.30
Start 1 mars 
Ledare: Daniela Hjelm

Italienska
Kurser i italienska i olika 
kunskapsnivåer.
I hemmiljö, Gullpengen 11 
10 ggr | 700 kr
Ledare: Ange Svensson

Nybörjare
Lär dig italienska i hemmiljö.
ons 17.30-19 | Start 1 feb

Termin 2
tor 17-18.30 | Start 21 jan

Termin 4
tor 18.30-20 | Start 21 jan

Italienska, konversation
mån 17.30 -19 | Start 18 jan

8 

Språkcafé 
I samarbete med Rädda Barnen, Röda Korset och Biblioteket
Behöver du öva på svenska, eller vill du hjälpa någon att lära sig 
prata bättre svenska? Kom och fika med oss!

Floda bibliotek Måndagar 
drop-in 16 - 18.30

Gråbo bibliotek Tisdagar 
drop-in 16 - 18.30

Lerums bibliotek 
Torsdagar drop-in 10-15

  Språk
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 Dans

Midsommar på Nääs
Under midsommarveckan 
håller Näässamfundet 
traditionsenligt i kurser i 
dans och musik på Nääs.

Dans, kvällskurs
Folkdanser, gillesdanser, 
sånglekar, högreståndsdanser. 
Inga förkunskaper behövs.
Lekhuset, Nääs
150 kr = medlemskap i 
Näässamfundet | 18-25 juni 
Ledare: Annelie 
Westerlund, Kerstin 
Hallman, Sten-Axel Julin

Låtspel
Fiol, flöjt, dragspel, gitarr... 
Vi lär oss låtar på gehör från 
Sverige, övriga Norden och 
kanske brittiska öarna. Alla 
instrument är välkomna. Du 
bör ha erfarenhet av gehörsspel. 
Slöjdseminariet, Nääs
1350 kr, ungdom 1100 kr | 
17-19 juni
Ledare: Annelie 
Westerlund

Prova på gehörsspel 
Är du nyfiken på att spela 
folkmusik på gehör? 
Slöjdseminariet, Nääs
1350 kr, ungdom 1100 kr | 
17-19 juni
Ledare: Kim Risberg 

Folklig sång
Vi lär oss nya visor, sjunger i 
stämmor och kanske en och 
annan trall. 
Slöjdseminariet, Nääs
1350 kr, ungdom 1100 kr | 
17-19 juni
Ledare: Carin Funseth

Barndans 
En kul stund för hela familjen 
med gamla och nya sång- och 
danslekar. 
Lekhuset, Nääs 
Avgiftsfritt | 18-23 juni
Ledare: Kerstin Hallman

12
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Lek och dans, 6-10 år 
Start kl 13 med lek på fältet, 
sedan dans i Lekhuset. Vi håller 
på till kl 15. Det blir gamla och 
nya, traditionella och lite tokiga 
danser. Danser du inte trodde 
fanns till musik du inte trodde 
passade!
Lekhuset, Nääs
Ingen föranmälan | 
avgiftsfritt | 20-21 juni

Linedance, nybörjare
För dig som inte dansat tidigare 
eller vill gå igenom grunderna 
igen. Lär dig dansa denna 
sociala dans där man inte 
behöver vara par för att delta.
Riddarstens scoutgård 
10 ggr | 930 kr | tis 18-19.30 
Start 16 feb
Ledare: Marina Öberg 

Linedance, fortsättning
För dig som kan grunderna.
Riddarstens scoutgård 
10 ggr | 930 kr | tis 19.30-21 
Start 16 feb
Ledare: Marina Öberg

Linedance, fortsättning 
termin 3
För dig som kan grunderna. 
Riddarstens scoutgård
10 ggr | 930 kr | tor 19-
20.30 | Start 4 feb
Ledare: Ann-Christin 
Månsson

Linedance för seniorer, 
dagtid
Fortsättning.
Riddarstens scoutgård
12 ggr 250 kr ons 10-11.45 
Start
Ledare: Barbro Feltzing

Linedance, dagtid
Fortsättning 3.
Riddarstens scoutgård
12 ggr | 250 kr | ons 12-
13.45 Start 
Ledare: Laila Vackinger

Linedance, dagtid
Fortsättning 4.
Riddarstens scoutgård
12  ggr 250 kr fre 11-12.45 
Start
Ledare: Laila Vackinger

Let´s dance - danskultur 
på vårt vis
Samarbete med Skallsjö 
folkdanslag 
Vi dansar bl a schottis, vals, 
polka, hambo och polska.
8 ggr | 400 kr | ons 19-
21.30 | Start 13 jan

Gammaldans
I samarbete med Snurrebocken 
Motionsdans till levande musik.
Centralskolan, Floda
60 kr/gång | tor 19-21.30 | 
Start 14 jan, sista gången 
17 mars
Frågor: Jan Hallnor, 
0736-34 39 43

Buggkurs
Anmälan parvis. 
Tingshuset, Lerum 
Nybörjare
8 ggr | 500 kr | ons 19-
20.30 | Start 13 jan
Fortsättning
8 ggr | 400 kr | ons 20.30-
21.30 | 
Fridans | 21.30-22 

 Musik

Ukulele, nybörjare
Lär dig spela ukulele.
Lerums gymnasium 
10 ggr | 950 kr | tors 18.30-
20 | Start  28 jan
Ledare: Kim Risberg

Ukulelegrupper
Lerums gymnasium
Ledare: Annelie Westerlund
Fortsättning
10 ggr | 950 kr | tis 18.30-
20 Start 26 jan
Avancerad
6 ggr | 570 kr | tis 20-21.30 
Start 26 jan, varannan 
vecka

 Sång och teater

Lerum Vocalis
En blandad profan kör som 
behöver förstärkning. Gärna 
körerfarenhet och notläsning, 
men ej ett krav. Framträder 2-3 
ggr/termin. 
Stenkulan, Stenkullen
tis 18.30-21 | Start 12 jan
Ledare: Bibi Lennersjö 
Lindén
Kontakta Anita Berg, 
0737-832588

Lerums kammarkör
För dig med viss körerfarenhet 
och gott gehör. Kören söker 
förstasopraner, tenorer och 
andrabasar.
Aspenkyrkan, Lerum
950 kr | ons 19-21.30 | Start 
13 jan 
Ledare: Kerstin Ricklund
Anmälan: 0708-132853, 
kerstin.ricklund@gmail.com

Kören Chorus
Söker 1:a bas eller 2:e 
tenor. 
Skallsjö församlingshem
mån 18-21.30 | Start 18 jan
Ledare: Ingrid Beyer

Komediskolan
Teatergrupper för olika 
åldersgrupper.
Torpskolan
10 ggr  | 895 kr
Ledare: Mårrgan Örlebäck

För 5-7 år
tis 16.30-17.30 | Start 2 feb
För 8-12 år
tis 17.30-18.45 Start 2 feb
tis 18.45-20 Start 2 feb
ons 17.30-18.45 Start 3 feb
ons 18.45-20 Start 3 feb

För 13-16 år
ons 20-21.15 Start 3 feb

Dramagrupp för personer 
med intellektuell 
funktionsnedsättning
tis 20-21.15 Start 2 feb  

13
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 Yoga och friskvård

Feldenkrais®
Feldenkrais® är att lära och 
förändras inifrån genom att 
prova många olika sätt att 
utföra rörelser. Vi skapar ny 
förståelse i nervsystem, muskler 
och skelett. Precis som det lilla 
barnet gör som ägnar timmar 
åt att prova sig fram, innan 
det kan ligga på mage och lyfta 
huvudet.
Ledare: Annika Gellerman
Information: 0705-75 24 30
annika@gellerman.se, 
gellerman.se

Ny i Feldenkrais?
Prova de två första gångerna för 
200 kr och bestäm därefter om 
du vill fortsätta. 
Halv kurs
Gäller samtliga kurser
6 ggr | 800 kr
Två kurser
Gå två ggr i veckan.
50% på kurs nr två.

Feldenkrais, morgon
Scoutgården Riddarsten, 
Lerum
12 ggr | 1400 kr | tis 9.30-
10.30 | Start 26 jan

Feldenkrais, tisdagkväll  
Missionskyrkan, Lerum
12 ggr | 1400 kr | tis 19.30-
20.30 | Start 26 jan

Feldenkrais, torsdagkväll 
Montessoriskolan, Floda
10 ggr | 1200 kr | tors 19-20 
| Start 28 jan

En aktivare Feldenkrais
Passar dig som är van att träna, 
som är fri från större fysiska 
problem och som vill utmana 
dig själv till bättre rörlighet och 
koordination. 
Missionskyrkan, Lerum
12 ggr | 1400 kr | ons 17.30-
18.30 | Start 27 jan
Temadagar i vår
”Nacke, bröstkorg och stöd för 
huvud” och ”Fötter”.
Mer info : gellerman.se

Hjärt- och lungräddning 
Kunskapen om hur man utför 
HLR kan vara skillnaden 
mellan liv och död. 
1 ggr | 300 kr
Anmäl intresse!
Ledare: Barbro Hallengren

Seniorpilates, morgon
I samarbete med Utveckling 
och balans
Förbättra hållning, balans, 
rörlighet och kroppskontroll. I 
pilates arbetar du i långsamma 
rörelser som stärker hela 
kroppen med extra fokus på 
ryggens och bålens muskulatur. 
Björboholm
8 ggr | 880 kr | ons 9.30-
10.30 | Start 13 jan 
Ledare: Agnes Granberg
Anmälan: 0736-198366,
info@utvecklingochbalans.se
 
Mjuk yoga och pilates
I samarbete med Utveckling 
och balans 
Lugn och trygg träning för hela 
kroppen. Stärker och mjukar 
upp. Passar dig som t ex vill 
komma igång med träning, 
har en skada att ta hänsyn 
till, är gravid eller nyligen fått 
barn eller helt enkelt vill ha en 
skonsam men samtidigt effektiv 
träning. 
Björboholm 
7 ggr | ons 19-20 | 850 kr | 
Start 20 jan
Ledare: Agnes Granberg
Anmälan: 0736-198366,
info@utvecklingochbalans.se

Mindfulness och 
djupavslappning
I samarbete med Utveckling 
och balans 
Ge dig själv tid för stillhet, lugn 
och återhämtning. I denna 
kurs får du lära dig tekniker för 
träning i medveten närvaro/
mindfulness och metoder 
för mental och kroppslig 
avslappning. 
Björboholm 
7 ggr |800 kr | ons 20.05-
20.50 | Start 20 jan
Ledare: Agnes Granberg
Anmälan: 0736-198366/
info@utvecklingochbalans.se

Mediyoga
I samarbete med Ett andetag 
Yogan kan utföras sittande på 
golv eller på stol. Basen i yogan 
är andningstekniker, rörelser 
och meditation. MediYoga 
har positiva effekter på bl a 
stress, blodtryck, ryggsmärta, 
sömnproblem och migrän. 
Träningen utgår från dig och 
dina förutsättningar. 
8 ggr | 1500 kr |  tors 
18.30–19.45 | Start 25 feb 
och 28 april  
Ledare: Anna Storåker
Anmälan: 0704-185167 
info@ettandetag.se

Balans i livet 
I samarbete med Ett andetag 
Upplever du negativ stress i 
vardagen och söker kunskap 
och redskap för att lära dig 
hantera den? Lär dig vad 
som händer i kroppen och 
hjärnan under stress och hur 
du med olika tekniker kan lära 
dig påverka ditt mående och 
förändra ditt förhållningssätt 
för att nå balans i livet. 
Björboholm
8 ggr | 1600 kr inkl 
material, frukt och te | tis 
18-20 | Start 23 feb
Ledare: Anna Storåker
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Mindfulness grundkurs
I samarbete med Ett andetag
Mindfulness handlar om att 
uppleva stunden som den är. 
Ett förhållningssätt som öppnar 
för ett inre lugn, acceptans och 
medkänsla. Du kan minska din 
stress, öka dina sömnkvalitet 
och reducera smärta. 
8 ggr | 1600 kr inkl 
material, frukt och te | tis 
18-20 | Start 19 april
Ledare: Anna Storåker

Longdan Qi Gong, 
nybörjarkurs 
Samarbete med CL Harmony - 
Friskvård & Rehab
Energi, styrka och 
avslappning på samma 
gång. Samt introduktion till 
den traditionella Kinesiska 
medicinen som beskriver 
kroppen som en balans mellan 
Yin och Yang.
2030 kr | Tillfällena 
bestäms i gruppen.
Ledare: Cecilia Lindblom
Anmälan: 0704-227824, 
cecilia@clharmony.se

Inblick i den Kinesiska 
synen på livet, Yin & 
Yang (Steg 1 TCM)
Samarbete med CL Harmony 
- Friskvård & Rehab 
I TCM beskrivs kroppen som en 
balans mellan Yin och Yang, där 
sinnen, organ, och känslor hör 
samman. När kroppen utsätts 
för t ex stress hamnar kroppen 
i obalans.  Lär dig om hur man 
med bl a akupunktur, Qi Gong, 
örtmedicin kan 
motverka obalanser.
1 ggr | 400 kr | tis 17.30-
20.30 | 26 jan
Ledare: Cecilia Lindblom
Anmälan: 0704-227824, 
cecilia@clharmony.se

Fördjupning i den 
Kinesiska synen på livet, 
Tung & Puls-diagnostik 
(steg 2 TCM)
Samarbete med CL Harmony 
-Friskvård & Rehab 
Här får ni en ännu djupare 
inblick i denna flertusenåriga 
kunskap.
1 ggr | 400 kr | tis 17.30-
20.30 | 9 feb
Ledare: Cecilia Lindblom
Anmälan: 0704-227824, 
cecilia@clharmony.se

Massagekurs för 
hemmabruk
Samarbete med CL Harmony 
- Friskvård & Rehab 
Det finns tre olika kurser att 
välja på Rygg & nacke, Armar 
& ben, samt Ansikte, händer & 
fötter. Efter genomgången kurs 
kommer du ha kunskap om 
musklerna, basgrepp och olika 
massageformer.
3 ggr | 1030 kr | 
Ledare: Cecilia Lindblom
Anmälan: 0704-227824, 
cecilia@clharmony.se

Vill du lära dig mer om 
demenssjukdomar?
I samarbete med Lerums 
kommun
Tid och start datum ges vid 
anmälan.
Träffpunkten för anhöriga, 
Riddarstenshöjden 9, 
Lerum
Information och anmälan: 
Karin Sahlsten, 
karin.sahlsten@lerum.se,
0302-52 2022, 
eller Anna Carlström, 
demenssjuksköterska, 
anna.carlstrom@lerum.se,  
0302-522340
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 Foto och film

Fotografera mera! 
En helgkurs med din 
systemkamera
Hur gör jag för att ta bättre 
bilder? Vi går igenom 
grundläggande begrepp inom 
fotografering och inställningar 
på din digitala systemkamera 
som t ex bländare, iso, 
brännvidd och slutare. Vi pratar 
även om komposition och ljus.
Målet är att du ska kunna 
fotografera i andra lägen än 
autoläget och förstå mer om hur 
din kamera fungerar. Du bör ha 
tillgång till kamerastativ. 
SVs kontor och 
naturomgivningar, Lerum
1 helg | 700 kr | lö-sö 10-
15.15 | 9-10 april
Ledare: Gordon Myers 

 Data och IT

Teknik-dropin 
I samarbete med Biblioteket
Vi erbjuder bland annat hjälp 
med nedladdning av e-böcker 
och talböcker. 
Lerums bibliotek 
mån 13-15 | 18 jan | 8 feb | 
14 mars | 18 april | 16 maj
Kostnadsfritt

Plattor och paddor
I samarbete med Biblioteket 
För dig som har en surfplatta 
och vill lära dig mer om vad du 
kan göra med den. 
Lerums bibliotek 
2 ggr | Ingen avgift, men 
begränsat antal platser. | 
tis och tors 13-15 | 15 mars, 
därefter 17 mars | 
Anmälan: till biblioteket 
senast 1 mars

Data, grund
Vi går i ett lugnt tempo igenom 
grunderna för användning av 
en dator. Bl a om hur du öppnar 
program, redigerar text och 
sparar dina arbeten i mappar. 
Ta med din egna dator, då 
arbetar du i en dator du känner 
igen och lär med dina egna 
program!
Anmäl intresse!
5 ggr | 650 kr

Internet, grund
För dig som har grundläggande 
datorkunskap men vill lära 
dig mer om hur du använder 
internet. Lär dig hitta 
information, använda e-post, 
läsa nättidningar mm.
Anmäl intresse!
5 ggr | 650 kr

iPhone-iPadintroduktion
Ta med din telefon eller platta 
och lär dig använda appar m.m.
3 ggr | 595 kr | ons 10-12.15
Anmäl intresse!
Ledare: Annelie Eng
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 Övrigt

God man-utbildning
I samarbete med Lerums 
kommun 
För dig som vill bli god man.  
Lär dig hantera ekonomi,
kontakter med olika 
myndigheter, vilka lagar som 
gäller och annat praktiskt 
som ingår i uppdraget. Vi går 
igenom årsräkningen och hur 
du undviker fällor i arbetet med 
att få den att stämma. 
SVs kontor, Lerum
Två helger, 2-3 april +16-17 
april | kl 9.30-16
2200 kr + material 500 kr
Ledare: Bjarne Solberg 

Bli din egen sotare
Du får numera lov att själv sota 
din fastighet om du kan styrka 
att du har tillräcklig kunskap. 
Genom denna kvällskurs får 
du denna kunskap och den 
dokumentation som krävs.
Anmäl intresse!
750 kr inkl material och 
intyg
Ledare: Conny Johansson

Grannsamverkan
Samarbete med Polisen, 
Villaägarna, Lerums kommun 
Vi går igenom vad ni bör 
tänka på för att bilda en 
grannsamverkansgrupp.
Anmäl 3-5 personer/
bostadsområde. 
Startar löpande.
3 ggr | kostnadsfritt

Föreningskunskap
I samarbete med Lerums 
kommun
Vi går igenom aktuell 
föreningsteknik så att du 
blir bättre rustad för ditt 
styrelseuppdrag.
Anmäl intresse!
200 kr inkl material

Samarbete med  FFLK, 
NyföretagarCentrum och 
Lerums kommun
Nu startar Småföretags-
Akademin upp igen. Syftet 
är att erbjuda ett utbud av 
kurser för småföretagare 
i Lerum för att man på ett 
enkelt och prisvärt sätt ska 
kunna kompetensutveckla 
sig och sitt företag. Första 
kursen under 2016 är en 
kurs i marknadsföring. Vi 
kommer även erbjuda kurser i 
bl a bokföring, affärsplan och 
upphandling.

Öka din försäljning 
genom marknadsföring 
i digitala och sociala 
medier!
Carina Lindström som leder 
kursen har lång erfarenhet 
av marknadsföring och 
content marketing i syfte 
att bygga varumärke, driva 
trafik, öka kännedom och 
öka konvertering. Har bl a 
jobbat med sociala medier 
i över tio år. Hon har 15 års 
reklambyråerfarenhet samt har 
arbetat som marknadsansvarig 
för en känd e-handelssida. 
3 ggr | 1000 kr | ons 18.30 
Start 20 jan

15

SmåföretagsAkademinp
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För dig som 
vill starta  
ett flyg- 
bolag eller  
öppna en 
liten pub!
Välkommen till NyföretagarCentrum!

Vi finns till för dig som vill starta eget, oavsett bransch, affärsidé 
eller önskad storlek på verksamheten. Hos hos sitter kompetenta 
rådgivare som hjälper dig att komma igång. 

Mer än 55% av alla svenskar vill starta ett eget företag, men de 
flesta vågar inte ta steget eftersom de ser för många hinder. Det 
tycker vi är synd, för faktum är att mer än 97% av alla som 
tar hjälp av NyföretagarCentrum Lerum, överlever och  
utvecklas till långsiktigt hållbara företag.

Boka tid för kostnadsfri rådgivning.

lerum@nyforetagarcentrum.se
http://www.nyforetagarcentrum.se/lerum

Vi stöttar NyföretagarCentrum Lerum: GARVERIET I FLODA

För dig som 
vill starta  
ett flyg- 
bolag eller  
öppna en 
liten pub!
Välkommen till NyföretagarCentrum!

Vi finns till för dig som vill starta eget, oavsett bransch, affärsidé 
eller önskad storlek på verksamheten. Hos hos sitter kompetenta 
rådgivare som hjälper dig att komma igång. 

Mer än 55% av alla svenskar vill starta ett eget företag, men de 
flesta vågar inte ta steget eftersom de ser för många hinder. Det 
tycker vi är synd, för faktum är att mer än 97% av alla som 
tar hjälp av NyföretagarCentrum Lerum, överlever och  
utvecklas till långsiktigt hållbara företag.

Boka tid för kostnadsfri rådgivning.

lerum@nyforetagarcentrum.se
http://www.nyforetagarcentrum.se/lerum

Vi stöttar NyföretagarCentrum Lerum: GARVERIET I FLODA

Välkommen till NyföretagarCentrum!

Vi finns till för dig som vill starta eget, oavsett bransch, 
affärsidé eller önskad storlek på verksamheten. Hos oss 
sitter kompetenta rådgivare som hjälper dig att komma 
igång.

Mer än 55% av alla svenskar vill starta eget företag, men 
de flesta vågar inte ta steget eftersom de ser för många 
hinder. Det tycker vi är synd, för faktum är att mer än 97% 
av alla som tar hjälp av NyföretagarCentrum Lerum, 
överlever och utvecklas till långsiktigt hållbara företag.

Boka tid för kostnadsfri rådgivning.

lerum@nyforetagarcentrum.se
nyforetagarcentrum.se/lerum

Vi stöttar NyföretagarCentrum Lerum: GARVERIET I FLODA
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Söndag 17 januari 
Matiné: He named me Malala  
För miljoner människor är hon en förebild och inspiration. För några är hon ett hot och en måltavla. 
Tollereds biograf | kl 15 | Biljetter köps på www.tollerdsbiograf.se

Söndag 31 januari 
Knattebio: Örnar, björnar och en hund 
Tre filmer, en örn, nallar som väntar och Limpan som är sugen på korv. Film för de allra minsta. 
Tollereds biograf | kl 15 | Biljetter köps på www.tollerdsbiograf.se

Söndag 31 januari
Lerums Kammarkör och Rhythm Art Duo
Världsledande slagverksvirtuoserna Daniel Berg och Fredrik Duvling i Rhythm Art Duo tillsammans med 
Lerums Kammarkör. Kerstin Ricklund, dirigent
Lerums Missionskyrka | kl 18 | 100 kr/vuxen och 50 kr/ungdom

Torsdag 28 januari 
Bilder berättar om Gråbo
Samarbete med Stora Lundby hembygdsförening
Om bilder från Lundby socken. 
Parasollen, Gråbo | kl 18.30 | 40 kr inkl fika

Onsdag 27 januari
Föreningen Nordens Årsmöte med underhållning
Samarbete med Föreningen Norden
Först årsmöte sedan underhållning med Anneli Vesterlund. 
Lerums bibliotek | kl 19 | Fri entré 

Tisdag 9 februari 
Orvar Säfström
Samarbete med Biblioteket
Mer information kommer.
Lerums bibliotek | kl 19 | Fri entré 
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SPORTLOVSKUL

Måndag 15 februari 
Sportlovsbio
I samarbete med Tollereds 
biograf och Kultur & fritid
Se tolleredsbiograf.se för 
aktuellt program.
Tollereds biograf | 60 kr

Måndag 15 februari 
Minecraftpyssel
I samarbete med Biblioteket
Gör en Minecraftpärlplatta, 
eller vik någon av figurerna.
Gråbo bibliotek | kl 10-13 
Ingen åldergräns, ingen 
anmälan

Måndag 15 februari 
Sagomålning
I samarbete med Biblioteket
Välkommen till familjedag på 
Floda bibliotek! Bibliotekarien 
läser sagor och sedan målar vi 
fritt med sagan som inspiration.
Sagoläsning för barn ca 5-10 år 
kl 10.30. Målarverkstad kl 11. Ta 
gärna med oömma kläder eller 
förkläde!
Floda bibliotek | kl 10.30

Måndag 15 februari och tisdag 
16 februari
Slöjdklubben på lovet
Samarbete med Lerums 
hemslöjdsförening 
För barn 7-14 år. Vi flätar band 
och snoddar. 
Lindekulla, Lerum | mån 
kl 9.30-11.30 & kl 15-17 | 
tis kl 15-17 | Avgiftsfri

Tisdag 16 februari 
Fifaturnering på 
biblioteket
I samarbete med Biblioteket 
Kom till biblioteket och spela 
nya FIFA16 på storbild! Utmana 
en kompis, en kusin eller någon 
ny som du ännu inte känner! 
Lerums bibliotek | kl 12-15  
Ingen anmälan

Kulturarrangemang
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Tisdag 16 februari 
Barnteater: Birollen och 
Musikanten
I samarbete med Kultur & 
Fritid
På operan jobbar den stora 
Primadonnan. Bredvid sig har 
hon en pianospelande mus och 
assistenten Biet
Dergårdsteatern | kl 10 och 
14 | 6-9 år | Biljetter 50 kr 
via ticnet.se

Onsdag 17 februari 
Återbrukspyssel
I samarbete med Biblioteket 
Gör något nytt av något 
gammalt! 
Lerums bibliotek  | kl 12.30 
-15 | Ingen åldersgräns, 
ingen anmälan

Torsdag 18 februari 
Spela Minecraft i Lerum!
Visste du att hela Sverigekartan 
finns i Minecraft? Kom och 
spela ihop med andra, logga in 
på bibliotekets nät och bygg om 
Lerum!
Lerums bibliotek | kl 10-12 
| Ingen anmälan. Obs! ta 
med telefon eller platta att 
spela på.

Torsdag 18 februari 
Sportlovsbio
I samarbete med Tollereds 
biograf och Kultur & fritid
Se tolleredsbiograf.se för 
aktuellt program.
Tollereds biograf | 60 kr

Tisdag 16 februari
Allsångskväll med 
underhållning
I samarbete med Nääs 
dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier. 
Tingshuset i Lerum | kl 19-
21 | Fri entré

Lördag 20 februari
Lördagsträff: Den 
osynliga väggen
I samarbete med Kultur & 
Fritid
Musik och kaffeservering.
Dergårdsfoajén | kl 15.15 
50 kr

Tisdag 23 februari 
Vad gör din granne? 
Jorden runt som 
konditor
I samarbete med Biblioteket
Bilder från några av världens 
mest avlägsna platser ombord 
på Expeditionsskepp. Oscar 
Johansson berättar om sina åtta 
år ombord på NG Explorer och 
NG Endeavour med äventyr, 
dykning, fiske och djurliv. 
Sjöviks bibliotek | kl 19

Onsdag 24 februari 
Fixartjänst: att 
förebygga fallskador i 
egna hemmet
I samarbete med Biblioteket 
och Sektor Stöd och omsorg
Ernest Peters, Lerums 
kommun, informerar om 
en tjänst för dig över 67 
år eller för dig som har ett 
funktionshinder. 
Lerums bibliotek | kl 15

Torsdag 25 februari
Bilder berättar om Gråbo
Samarbete med Stora Lundby 
hembygdsförening
Om bilder från Lundby socken
Parasollen, Gråbo | kl 
18.30 | 40 kr inkl fika
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Lördag 27 februari 
Barbie-Nils och Pistolproblemet
För barn 4-7 år. Barbie-Nils och Pistolproblemet  är en 
spännande berättelse om modet att våga vara sig själv!  
Dergårdsteatern | kl 14 | 
Biljetter 50 kr köps på www.ticnet.se

Lördag 27 februari
Lördagsträff: Awilas
I samarbete med Kultur & Fritid
Musik och kaffeservering. En folkimprovisatorisk lek med dragspel, slagverk, loop m.m.
Gråbo bibliotek | kl 15.15 | 50 kr
 
Söndag 28 februari
Nordisk film: The Girl King
Samarbete med Föreningen Norden 
1632 blir Kristina, vid sex års ålder, den första kvinnliga regenten i Sverige. Hon uppfostras som en prins 
och växer upp med idéer om att modernisera Sverige och skapa fred. I rollerna: bl a Malin Buska och 
Michael Nyqvist. Regi: Mika Kaurismäki
Bio Vågen | kl 12 | Entré 80 kr 

Onsdag 2 mars 
Författarbesök: Lasse Berg
I samarbete med Biblioteket 
Välkommen till en kväll med Lasse Berg, författare till de populära Kalahari-böckerna! Hör honom 
berätta om sina resor, och om människans ursprung. 
Lerums bibliotek | kl 19 | Gratisbiljetter hämtas på biblioteket. Begränsat antal platser.

Lördag 5 mars 
Hantverksloppis
Samarbete med Lerums hemslöjdsförening 
Kom och fynda: Tyger, ullgarn,vävgarn, materialsatser,knyppeldynor mm.
Villa Lindekulla Alingsåsvägen 13 Lerum (nära Lerums Kyrka) kl 11-15

   Lördag 5 mars
   Lördagsträff: Flamenco
   I samarbete med Kultur & Fritid
   Musik och kaffeservering. Nykomponerad musik med Marianne Holmoe  
   och Emil Pernblad.
   Floda bibliotek | kl 15.15 | 50 kr

Torsdag 10 mars
Allsångskväll med underhållning
I samarbete med Nääs dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier. 
Parasollen, Gråbo | kl 19-21 | Fri entré

Lördag 12 mars
Lördagsträff: I underlandet
I samarbete med Kultur & Fritid
Musik och kaffeservering. Anna Cochrane på fiol och Erik Dahl på piano.
Dergårdsfoajén | kl 15.15 | 50 kr
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Onsdag 16 mars 
Träffa Clara Henry!
I samarbete med Biblioteket 
Besök på biblioteket av videobloggaren Clara Henry som berättar om hur hon lägger upp sina 
blogginlägg, hur hon dramatiserar och hur det var att skriva en bok som heter ”Ja jag har mens, 
hurså!” En bok där Clara Henry delar med sig av egna erfarenheter på sitt eget underhållande vis. 
Lerums bibliotek | kl 19 | Gratisbiljetter hämtas på biblioteket. Begränsat antal platser.

Lördag 19 mars 
Chorus sjunger
Aspenäs café | kl 13

Lördag 19 mars
Lördagsträff: Trayo
I samarbete med Kultur & Fritid
Musik och kaffeservering. Romsk musik av kraftfull trio.
Dergårdsfoajén | kl 15.15 | 50 kr

Söndag 20 mars 
Östad Hembygdsförenings årsmöte och föredrag
I samarbete med Östad Hembygdsförening 
Föredragets rubrik: Från Loholmen till Gräfsnäs – slottshistoria. Kaffeservering. 
Hembygdsstugan | kl 15

Tisdag 22 mars 
Vad gör din granne? Permakultur – inte att förväxla med permafrost!
I samarbete med Biblioteket 
Vigfus Valgeirsson berättar. 
Sjöviks bibliotek | kl 19

Kulturarrangemang

Foto: Kristine Wreyford
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PÅSKLOVSKUL

Måndag 28 mars och 
tisdag 29 mars
Slöjdklubben på lovet
Samarbete med Lerums 
hemslöjdsförening 
För barn 7-14 år. Vi flätar band 
och snoddar. 
Lindekulla, Lerum | mån 
kl 9.30-11.30 & kl 15-17 | tis 
kl 15-17 | Avgiftsfri

Måndag 28 mars, tisdag 29 
mars och onsdag 30 mars
Mulle Mecks 
snickeriverkstad
En lekfull snickeriverkstad för 
barn 4-10 år. Sista insläpp en 
timma före stängning.
Källnääs | Barn 60 kr, 
medföljande vuxen gratis. 
För mer info, 0302-158 58

Måndag 28 mars
Sportlovsbio
I samarbete med Tollereds 
biograf och Kultur & fritid
Se tolleredsbiograf.se för 
aktuellt program.
Tollereds biograf | 60 kr

Tisdag 29 mars 
Skrivarverkstad 
I samarbete med Biblioteket 
För dig som gillar att skriva och 
är 12-16 år. Vi provar flödes-
skrivning, skriver berättelser, 
dikter och mycket annat. 
Ledare: Elin Boardy. 
Gråbo bibliotek | kl 12.30-
15 | Anmälan senast 21 
mars till biblioteket

Onsdag 30 mars 
Minecraftpyssel på 
Lerums bibliotek
I samarbete med Biblioteket 
Gör en Minecraftpärlplatta, eller 
vik någon av figurerna.
Lerums bibliotek | kl 10-13  
Ingen åldergräns, ingen 
anmälan, alla är välkomna!

Kulturarrangemang

Onsdag 30 mars och 
torsdag 31 mars
Bokfika
I samarbete med Biblioteket 
Biblioteket bjuder på fika och 
tipsar om riktiga slukarböcker! 
Alla barn mellan 8 och 12 år är 
välkomna att vara med. Kanske 
har du en bok att tipsa om? 
Lerums bibliotek | ons kl 
13-14
Gråbo bibliotek | tors kl 
11-12

Onsdag 30 mars och 
fredag 1 april
Dataslöjd och 
Makerspace
Bygg ihop en dator! Testa att 
göra animationer och spel med 
programmet Scratch. Lär dig 
styra en dator med bananer och 
trolldeg! Med workshopledare 
ifrån Digitalverkstaden. 
Kommunhuset | kl 10-14 
OBS: Begränsat antal 
platser – först till kvarn!

Onsdag 30 mars och 
torsdag 31 mars
Livet är en cirkus
I samarbete med Biblioteket 
och Kultur & Fritid
Föreställning för barn 3-6 år 
med musik och trolleri.
Gråbo bibliotek | ons kl 10 
Floda bibliotek | tors kl 10 
Gratisbiljetter hämtas på 
biblioteket. Vuxna skall 
också ha biljett!

Torsdag 31 mars
Sportlovsbio
I samarbete med Tollereds 
biograf och Kultur & fritid
Se tolleredsbiograf.se för 
aktuellt program.
Tollereds biograf | 60 kr
   
Fredag 1 april 
Knacka på!
I samarbete med Biblioteket 
Föreställning för barn 3-5 år 
med Eva Löfman Törnqvist. 
Lerums bibliotek, 
sagorummet | kl 9 och 10 | 
Gratisbiljetter hämtas på 
biblioteket. Vuxna skall 
också ha biljett!

Fredag 1 april 
Sagor från när och 
fjärran
I samarbete med Biblioteket 
Föreställning för barn 6-9 år 
med Eva Löfman Törnqvist. 
Lerums bibliotek, 
sagorummet | kl 11 | 
Gratisbiljetter hämtas på 
biblioteket. Vuxna skall 
också ha biljett!

Foto: Thore Rodelius
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Torsdag 31 mars
Bilder berättar om Gråbo
Samarbete med Stora Lundby hembygdsförening
Om bilder från Lundby socken under ledning av Karl KG Gustafsson.
Parasollen, Gråbo | kl 18.30 | 40 kr inkl fika

Tisdag 5 april  
Hur Sveriges berggrund kom till
I samarbete med Biblioteket 
Med anledning av den nyutkomna boken ”Sveriges berggrund - en geologisk 
skapelseberättelse” kommer Gråbogeologerna Sven Åke Larson och 
Eva-Lena Tullborg att berätta om hur vårt land kom till och speciellt hur 
Gråbo blev en del av detta. 
Gråbo bibliotek | kl 19

Onsdag 6 april
Hellre rik mans frilla än fattig mans fru
Samarbete med Föreningen Norden 
Föredrag av fil. dr. Audur Magnusdottir från Göteborgs universitet om politik och samlevnad på Island 
under medeltiden. 
Lerums bibliotek | kl 19 | Entré 60 kr, medlem i Föreningen Norden 40 kr

     Söndag 10 april
     Rikard Söderberg är gaytenor
     Samarbete med Kultur & fritid
     Möt operasångaren som är känd för sitt starka   
     musikaliska uttryck och karismatiska
      scenpersonlighet.
     Dergårdsteatern | kl 18 | Biljetter via ticnet.se

Onsdag 13 april
Rätt omsorg till alla
I samarbete med Biblioteket, Sektor Stöd och omsorg 
Lerums kommun verkar för att alla ska få den omsorg man behöver. Stöd- och omsorg informerar bland 
annat om hjälp i hemmet (hemtjänst) och olika boendeformer. Biståndshandläggare Maria Ömmersjö, 
Lerums kommun.
Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på olika sätt | kl 15

Tisdag 19 april 
Världsbokdagsfirande på biblioteken: Bokcafé i Sjövik
I samarbete med Biblioteket 
Vad ska vi läsa? Besökarnas egna boktips!
Sjöviks bibliotek | kl 19

Tisdag 19 april
Allsångskväll med underhållning
I samarbete med Nääs dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier. 
Tingshuset i Lerum | kl 19-21 | Fri entré

Kulturarrangemang
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Torsdag 21 april 
Poesi på olika språk 
I samarbete med Biblioteket 
Kom och lyssna på poesi och 
andra texter på olika språk och 
från olika delar av världen. Den 
som vill får gärna läsa en egen 
favoritdikt! 
Lerums bibliotek | kl 18

Söndag 24 april
Vårkonsert med Lerum 
Vocalis
I samarbete med Lerum Vocalis 
En hyllning till våren.
Lerums missionskyrka 
kl 18 

Torsdag 28 april
Bilder berättar om Gråbo
Samarbete med Stora Lundby 
hembygdsförening
Om bilder från Lundby socken.
Parasollen, Gråbo | kl 18.30
40 kr inkl fika

Lördag 30 april
Valborgsmässofirande
I samarbete med Östad 
Hembygdsförening
Kören sjunger, vårtal, brasa, 
lotteri, underhållning och kaf-
feservering.
Östad församlingshem 
kl 20 | 40 kr

Kulturarrangemang

Torsdag 12 maj
Allsångskväll med 
underhållning
I samarbete med Nääs 
dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier. 
Parasollen, Gråbo | kl 19-21 
Fri entré

Söndag 29 maj
Allsång i gröngräset
I samarbete med Nääs 
dragspelsklubb och Lerums 
Bygdegille
Kaffeservering och lotterier. 
Tält vid regn.
Dergårdens hembygdspark 
kl 14-16 | Fri entré

Söndag 29 maj
Barnteater: 
Sommaräventyr
I samarbete med Kultur & 
Fritid, Växtrum
Häng med på en resa med 
igelkotten som ville se hela 
världen. Sånger för barn 3-9 år
Info: lerum.se/vaxtrum

Söndag 5 juni
Allsång i gröngräset
I samarbete med Nääs 
dragspelsklubb och Lerums 
Bygdegille
Kaffeservering och lotterier. 
Tält vid regn.
Dergårdens hembygdspark 
kl 14-16 | Fri entré
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Onsdag 8 juni-söndag 12 juni: West Pride
I samarbete med Biblioteket

Onsdag 8 juni 
Det finns väl inga homosexuella på vår lilla skola? 
Om hbtq-ungdomars utsatthet och behovet av en medveten handlingsplan för likabehandling i 
grundskola och gymnasium. Lars Gårdfeldt, präst och teologie dr., vice ordförande i West Pride, utgår 
från egna erfarenheter och relevant forskning.
Lerums bibliotek | kl 19 | Fri entré 

För fler aktiviteter och boktips se bibliotekets webbplats för detaljerat program.

Söndag 12 juni
Allsång i gröngräset
I samarbete med Nääs dragspelsklubb och Lerums Bygdegille
Kaffeservering och lotterier. Tält vid regn.
Dergårdens hembygdspark | kl 14-16 | Fri entré

Söndag 12 juni 
Sommarkonsert: Våra inre rum 
Konsert med kören Chorus.
Skallsjö kyrka | kl 19

Söndag 11 september
Barnfestivalen på Nääs
I samarbete med Kultur & fritid, Lerums kommun
Kom och ta del av ett gediget utbud av barnkultur, hälsa och miljö .
Mer info på www.vastsverige.com/lerum eller facebook.com/barnfestivalen
Nääs slottsområde | kl 11-17
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Samarbeta med oss! 
  

Alla musikstilar välkomnas. 
Vi kan hjälpa till med kontakter, 
nätverk, workshops, utrustning, 

inköp, spelningar mm 
 
 

 

 

Kontakta vår musikutvecklare 
Therese Hjort för mer info. 
0302-158 58 / therese.hjort@sv.se 
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Anmälan
Observera att vi inte regelmässigt skickar bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. 
Vi skickar dig en kallelse före kursstart.  SV förbehåller sig rätten att ställa in en cirkel/
kurs före start om vi inte har tillräckligt många deltagare. Du har då rätt att återfå betald 
kursavgift.

Ångerrätt, avbokning och avanmälan
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och 
avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligt inom 14 dagar efter det att du 
anmält dig. Om kursen har startat och du har deltagit vid en sammankomst har du 
accepterat att avstå från ångerrätten. Förutom ångerrätten är anmälan bindande. Om du 
återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen startat tar vi ut en 
administrationsavgift:
- avbokar du senast 7 dagar före start debiteras en administrationsavgift på 10 % av    
  deltagaravgiften, dock lägst 100 kr.
- vid senare avbokning än 7 dagar före start debiteras du halva deltagaravgiften.
- om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut full kursavgift. 
- avanmäler du dig eller avbryter kursen p g a sjukdom eller avflyttning från orten,   
  återbetalas del av kursavgiften mot intyg.
- ej avbokade biljetter debiteras.

Deltagaravgift
Deltagaravgiften skall vara betald till cirkelns/kursens start eller enligt de betalnings- 
villkor som finns angivna på fakturan. Vid påminnelse av obetald avgift debiteras 
påminnelseavgift. Litteratur/material ingår inte i avgiften om inget annat anges. 

Försäkring
Deltagare i SVs verksamhet är olycksfallsförsäkrade under studietiden, samt vid resa till 
och från studielokalen.

Administration av personuppgifter (PuL)
Vi dataregistrerar dina personuppgifter samt till vilken studiecirkel du anmält dig. Dessa 
uppgifter kan även komma att använda för utskick av information om verksamhet. Om du 
motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter, vänligen meddela oss.

Intyg
Intyg kan erhållas kostnadsfritt i anslutning till avslutad kurs. Minst 70% närvaro 
erfordras.

Reklamation
Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Mer information om våra anmälningsregler finns på vår hemsida www.sv.se

Anmäl dig hit!
Du anmäler dig på 0302-158 58, lerum@sv.se 

eller via vår hemsida www.sv.se/lerum


