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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

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 till 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. Höstens utbud har många roliga nyheter av såväl kurser som kulturevenemang. 

Välkommen till oss!

Johan Eklund
verksamhetschef

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

Klimatfrågan, vår tids 
största utmaning 
Här får du en chans att få en 
bättre förståelse och kunskap i 
ämnet som berör dig mer än du 
kanske tror. Klimatförändringar 
går långsamt och är för många 
inte särskilt synliga. Så hur 
är egentligen tillståndet för 
vår planet idag? Vilket ansvar 
har våra politiker att främja 
en utveckling mot hållbarhet? 
Vilka av dina egna val gör störst 
skillnad för klimatet?
5 ggr | 550 kr | sö 19-20.30 
Start 27 sep
Ledare: Christian Gertzén 

Jägarexamen
Intresserad av jakt och att lära 
dig jaga? Vi går igenom teori 
och praktik inför examen.
Bygdegården, Gråbo 
12 ggr | 1900 kr exkl 
material | on 19-22  
Start 2 nov
Ledare: Jan Mattsson

Höstplantering
Samarbete med Rallar-Rosen
Ta med er favoritkurkorna 
hemifrån och gör härliga 
höstplanteringar.
Rallar-Rosen, Lerum 
sö 18 sep 18-21 | 200 kr 
exkl material
Ledare: Karin Fredriksson

Julmys
Samarbete med Rallar-Rosen 
Vi gör fina stämningsfulla 
ljusarrangemang med 
vintergrönt, och fina julkransar 
att hänga på dörren.
Rallar-Rosen, Lerum
sö 20 nov 18-21/sö 27 nov 
18-21 | 200 kr exkl material
Ledare: Karin Fredriksson

3

Intresserad av 
Växtrum?
Tillsammans med Lerums 
kommun och Växtrum i 
Lerum arrangerar vi en 
studiecirkel med hållbarhet 
och trädgård som tema. 
Cirkeln som kommer vara 
både teoretisk och praktisk 
handlar om allt från planering 
och anläggning av trädgård, 
jordförbättring, återbruk och 
installationer, odlande av 
vackert och gott till hur man 
tar tillvara på sin skörd.
Anmäl intresse!
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 Slöjd & hantverk

Bokbindning och 
reparationer
Samarbete med Bokbindare-
Vännerna
Häradsvägen, Lerum
12 ggr | ti 16.30-18.15
Start 20 sep
12 ggr |ti 19-21.15
Start 20 sep
Anmälan: Göran Arfvidson, 
0302-341 11 

Knivbyggarkurs
Vi snidar skaft och slida.
Ljungvikskolan, Gråbo
10 ggr | 200 kr, under 18 år 
100 kr  | on kl 19-21.15 
Start 5 okt
Ledare: Marcus Helegård

Vävning
Väv din egen matta eller löpare. 
Ta med trasor eller köp på 
plats.
1250 kr inkl lättare lunch | 
lö 1-sö 2 okt 8.30-17 
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 lättare lunch
 lö 29-sö 30 okt 8.30-17
Ledare: Marianne Sörling

Lapptäcksteknik
Samarbete med Lerums 
hemslöjdsförening
Lindekulla, Lerum 
to 10-16, var 3:e i månaden 
Start 15 sep
Ledare: Britta Ferm, 
Gunnel Mattsson
Anmälan: Britta, 0707-928130

Knyppling
Samarbete med Lerums 
hemslöjdsförening
Lindekulla, Lerum
6 ggr | 150 kr | ti 10-12.15
Start 13 sep, därefter 
ojämna veckor 
Ledare: Britta Hedström

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
on 18-21 | Start 14 sep
Ledare: Berith Jansson
Anmälan: Berith, 0702-875022

Knyppling
Samarbete med Skallsjö-Nääs 
hemslöjdsförening
Ryttarbacken, Floda
8 ggr | må 19-21.15 
Start 12 sep
Ledare: Ingegerd 
Gunnarsson 
Anmälan: Ingegerd, 
0302-324 48

Snick-Annes 
holkverkstad
Samarbete med Lerums 
Byggnadshytta och 
Naturskyddsföreningen 
Tillverka holkar för fåglar, 
fjärilar, igelkottar, bin och 
humlor. Öppen verksamhet för 
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Bävsjöryd Såg, Lerum
Inträde 10 kr | byggsatser 
till holkar 50 kr-75 kr | 
lör 9-14 | Start 13 aug, 
därefter 11 sep, 8 okt, 12 
nov, 10 dec. För mer info: 
lerumsbyggnadshytta.se
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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 lö-sö 
11-16, juni-aug to 13-18, fr-
sö 11-16
Under 2016 är det fri entré!

Lindekulla slöjdklubb
Samarbete med Lerums 
hemslöjdsförening 
För barn 7-14 år. 
Lindekulla, Lerum
10 ggr | 400 kr | mån 16.30-
18.30 | Start 5 sep
Ledare: Barbro 
Lennerstedt och Ingegerd 
Henkelman





0302-158 58    lerum@sv.se    www.sv.se/lerum

 

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

Slöjd och byggnadsvård 
på Nääs

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

Pilkorg
Fläta användbara korgar.
27-28 aug | lö-sö 10-17 
1850 kr
Ledare: Christian 
Erlandsson

Täljda rör
Av en bit trädstam täljer vi rör 
eller krympkärl som det också 
kallas.
27- 28 aug | lö-sö 10-17 
1450 kr
Ledare: Knut Östgård

Bakning i vedeldad 
stenugn
Teknik och njutning i den 
fantastiska bakstugan på Nääs
3-4 sep | lö-sö 9-15 
990 kr
Ledare: Skallsjö-Nääs 
Hemslöjdsförening

Renovera fönster
De flesta gamla fönster går att 
rädda, som lön för mödan får 
du vackra fönster av en kvalitet 
som inte går att köpa idag.
4 sep (Nääs) och 16 okt 
(Mölndal) | sö 10-17 
950 kr
Ledare: Mats Lindström

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

Skära mönster och 
färgsätta
Skär mönster i trä och lär dig 
om olika sätt att måla på trä.
17-18 sep | lö-sö 10-17
1 650 kr
Ledare: Knut Östgård och 
Janne Eriksson 

Sydamerikas textila 
skatter: Tapiz
Urgammal teknik från Anderna.
17-18 sep | lö-sö 10-17 
1 450 kr
Ledare: Erika Ticona, 
textilkonstnär

Sinka för hand
Lär dig använda såg, ritsmått 
och stämjärn för att sinka en 
låda. 
17-18 sep | lö-sö 10-17 | 
1600 Kr
Ledare: Martin Ericsson

Renovera 
stengärdesgård
På den här kursen lär du dig 
att lägga om och renovera en 
kallmurad skalmur.
Östad 
24 sep |  lö 10-17 | 1250 Kr
Ledare: Håkan Olausson

Brickvävning
Väv band utan vävstol.
1-2 okt | lö-sö 10-16 
1 400 kr
Ledare: Viktoria Holmqvist

Elda för husbehov
Lär dig elda ekonomiskt och 
effektivt i kakelugn, bakugn och 
vedspis.
Utanför Gräfsnäs i Alingsås 
kommun
2 okt | sö 10-17 | 950 Kr
Ledare: Gunnel Grann och 
Sven-Eric Laggren

Präglade, tampade 
näverburkar
Lär dig tillverka en vacker och 
funktionell burk av björknäver.
Fre 7 okt kl 18-21 
8-9 okt | lö-sö 10-17 
1 850 kr
Ledare: Ramon Persson

Fönster trälagning
Har du gamla fönster som 
kräver mer renovering 
än enbart nytt kitt och 
ommålning? 
Stenkullen, Lerum 
7-9 okt | fr 13-17, lö-sö 10-17 
1 800 Kr
Kursledare: Manne 
Swedberg

Påsöm
Låt broderiet blomma! En kurs 
i yllebroderi.
8-9 okt | lö-sö 10-17 
2300 kr
Ledare: Karin Holmberg

50- och 60tals broderi
Retrobroderi med färgprakt och 
fria mönsterformer.
8-9 okt | lö 10-17, sö 9-16 
1 550 kr
Ledare: Carina Olsson, 
slöjdare

Smide - grund
Tillverka och klassiska föremål 
som krokar, haspar m.m. 
Smedjan i Tollered 
8-9 okt | lö-sö 10-17 
1650 kr
Ledare: Jan-Erik Svensson 

Från lim till olja
Detta är en kurs för dig som 
är nyfiken på vad färgen 
innehåller, på vilket underlag 
den passar och hur man 
experimenterar och blandar till 
en färg själv utifrån det du har 
hemma
14-16 okt | fr 13, lö-sö 10-17 
2 450 kr
Ledare: Janne Eriksson
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Skärsvarvning - 
fortsättning
Fortsättningskurs där du får 
nya utmaningar och lär dig 
svarva mer avancerade former.
14-16 okt | fre 14-19, lö-sö 
9-17 2 800 kr
Ledare: Åke Landström

Återbruksmattor
Prova på olika tekniker för att 
göra mattor i textilt återbruk.
22-23 okt | 10-17 | 1 850 kr
Ledare: Marion Larsson

Luffarslöjd
Du lär dig grundprinciperna 
för trådslöjd – luffarslöjd och 
utifrån dem gör du dina egna 
trådkonster. 
22-23 okt | lö-sö 10-17
 1650 kr
Ledare: Kristínn Kiddi 
Petursson

Smide - fortsättning
Du har grunderna och kan 
hantera material och verktyg. 
Smedjan i Tollered
22-23 okt | lö-sö 10- 17 
1 650 kr
Ledare: Jan-Erik Svensson

Leta i arkiven
Är du nyfiken på ditt hus 
historia? 
Landsarkivet, Göteborg  
14 nov | må 13-17 | 350 kr
Ledare: Ulrika Lindh

Snickeri, fortsättning
För dig som har grundläggande 
kunskaper i snickeri.
4-6 nov | fr 13-17, lö-sö 9-16 
1 800 kr
Ledare: Manne Swedberg 

Skärpa verktyg
Du får lära dig grunderna i att 
slipa dina knivar, stämjärn, 
hyvelstål, skölpar och saxar.
5-6 nov | lö-sö 10-17 
1450 kr
Kursledare: Knut Östgård

Band och snoddar från 
Anderna
Lär dig fläta enligt gamla 
tekniker från Anderna.
6 nov |  sö 10 - 17 | 1000 kr
Ledare: Erika Ticona

Bock & spira till jul
Dekorationer till vinterfesten
12 nov | lö 10-17 | 1350 kr
Ledare: Marion Larsson

Snickarglädje
Tandsnittslister, baldakiner, 
pilastrar, kolonner, kannelyrer, 
lövsågerier och konsoller.
18-20 nov | fr 13-17, lö-sö 
10-17 1800 kr
Ledare: Manne Swedberg 

Tillverka skidor
Ta chansen att tillverka dina 
alldeles egna turskidor
19-20 nov | lö-sö 10-17 
1200 kr
Ledare: Andi Röder 

Förgyllning
Hantverk för att försköna både 
byggnader och möbler.
19-20 nov | lö-sö 10-17 
2 050 kr
Ledare: Markku Timonen

Fönster tillverkning
Kursen är för dig som redan 
kan renovera gamla fönster 
men kanske behöver lite 
mer handledning eller ska 
komplettera med att göra en ny 
fönsterbåge.
Stenkullen, Lerum
2-4 dec | fr 13-17, lö-sö 10-
17 | 1800 kr
Ledare: Manne Swedberg

 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 
to 17.30-19.45
Ledare: Karin Ström

Aktivering
Pröva olika typer av träning; 
agility, rallylydnad, specialsök, 
klicker, tävlingslydnad mm.
6 ggr | 1500 kr | sö 17-18.30 
Ledare: Josefin Olofsson

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 
to kl 20-21.30 
Ledare: Karin Ström
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 Konst och form

Kalligrafi, fortsättning
Fördjupa dig i skrivandet som 
konst.
Lerums gymnasium
6 ggr | 680 kr 
on 18-20.15 | Start 14 sep
Ledare: Cathrine Rohman

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: må 10-13 | Start 26 sep
2: må 14-17 | Start 26 sep
3: on 10-13 | Start 28 sep
4: on 14-17 | Start 28 sep
Ledare: Angela Roos 

Teckning och måleri, 
grundkurs
Ledaren Shokrollah är arkitekt 
och konstnär och går här 
igenom grunderna för teckning 
och måleri.
8 ggr | 1 195 kr
Ledare: Shokrollah 
Manzoor
Anmäl intresse!

Måla akvarell på Nääs
Slöjdseminariet Nääs
6 ggr | 975 kr, ta med eget 
material | lö 10.45-14.45 
Start: 27 aug
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 8 
sep, därefter 15 sep, 22 sep, 
6 okt och 13 okt. 
Ledare: Inger Jedenberg

Pyssel på biblioteken
Samarbete med Biblioteket
Vi dukar fram roligt 
material och sedan pysslar 
vi tillsammans. För barn och 
vuxna i alla åldrar!
Lerums bibliotek
4 ggr | on kl 14-16 | Start 12 
okt, därefter 26 okt, 9 nov 
och 23 nov
Floda Bibliotek
to kl 14-16 | Start 6 okt, 
därefter 20 okt, 3 nov och 
17 nov 
Ingen anmälan

8
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Bokklubb för ungdomar
Samarbete med Biblioteket 
Inför varje träff läser vi den 
utvalda boken (du kan låna 
den på biblioteket!). Vi pratar 
om boken och försöker reda 
ut vad vi tycker. Prata så lite 
eller mycket du vill. Biblioteket 
bjuder på fika.
Kom på så många eller få av 
träffarna du vill!
Lerums bibliotek 
3 ggr | Ingen avgift, ingen 
anmälan | on 17.30-18.30
Start 14 sep, därefter 19 okt 
och 23 nov 

Bibliotekets bokcirkel
Samarbete med Biblioteket 
Bokcirkel för vuxna. 
Lerums bibliotek
4 ggr | on 18.30 | Start 24 
aug, därefter 21 sep, 19 okt 
och 16 nov
Info: bibliotek.lerum.se. 
Anmälan till 521475 eller 
biblioteket@lerum.se 

Läsombudskurs
Samarbete med 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 | ti 10-12.30 
Start  20 sep, därefter 27 
sep, 4 okt och 11 okt
Ledare: Lena Klingberg, 
Berit Hedberg
Anmälan till Berit, 
0302-138 29 eller 
berit.hedberg@telia.com eller 
Lena, 0302-52 14 76

 Litteratur och historia

Kreativt skrivande
Vill du förverkliga dina 
skrivardrömmar? Vi jobbar 
främst med poesi, men även 
berättandet, där fantasin får 
råda. Karin har bl a skrivit 
Persiska stunder, Poetry 
perhaps och barnboken Den 
flygande mattan och andra 
berättelser samt är krönikör 
i LT. Vi använder papper och 
penna, ej dator.
10 ggr | 975 kr | ti 19  
Start 20 sep
Ledare: Karin Manzoor

Skrivarkurs för vuxna
Samarbete med Biblioteket
Skriver du för byrålådan eller 
är du nyfiken på att prova en 
skrivarkurs? Anmäl dig till en 
skrivarcirkel under ledning av 
en bibliotekarie och författare. 
Mycket skrivövningar, tips, och 
samtal om texter och litteratur. 
Floda bibliotek
3 ggr | Ingen avgift  | on 
17.30-19 | Start 21 sep, 
därefter 28 sep och 12 okt
Ledare: Elin Boardy
Anmälan till biblioteket@
lerum.se senast 12/9.

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 | to 15.30-16.30 
Start 22 sep, därefter 20
okt och 17 nov

Bokklubb i Gråbo för dig 
10-13 år
Samarbete med Biblioteket
Du får läsa, fika, träffa kompisar 
och prata om böcker. 
Gråbo bibliotek
4 ggr | to 15-16 
Start 18 aug, därefter 1 sep, 
15 sep och 29 sep 
Anmälan till 0302 - 52 23 53 
eller grabo.bibliotek@lerum.se

Bokcirkel för dig som vill 
träna svenska
Samarbete med Biblioteket 
För dig som vill träffas och 
prata om böcker. Vi läser 
böcker på lätt svenska.
Lerums bibliotek 
to 15 | Start 18 aug
Ledare: Berit Hedberg

Hur kan jag hjälpa mitt 
barn? - för föräldrar 
till barn med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi 
Samarbete med Biblioteket
Vad du som förälder/
vårdnadshavare kan göra. 
Lerums bibliotek | må 
18.30-20.30 | Start 17 okt, 
därefter 24 okt och 7 nov 
Ledare: Kerstin Wallgren
Anmälan till biblioteket, 
0302–521475

Nordisk historia
Samarbete med Föreningen 
Norden
Tingshuset, Lerum
6 ggr(3 ggr/termin) | 150 kr 
to 19-21 | Start 8 sep, 
därefter 13 okt och 10 nov
Ledare: Vanja Andersson 
och Anna-Lena Lundström
Anmälan till Vanja 0302-
15089

Norden i Europa, idag 
och i framtiden
Samarbete med Föreningen 
Norden
Tingshuset, Lerum
6 ggr (3 ggr/termin)| 150 kr 
ti 19-21 | Start 27 sep, 
därefter 25 okt och 29 nov
Ledare: Jerry Fondén
Anmälan till Jerry 0302-12026
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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  Kost och matlagning

Studiebesök på 
Göteborgs Fiskauktion
Följ med vår erfarne ledare på 
en spännande tillställning.
1 gg |  60 kr   
25 aug/1 sep | to 06.30-8
Ledare: Ilona Miglavs 

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
to 18-20.30 | Start 1 sep
Ledare: Ilona Miglavs

Baka surdeg!
Lär dig baka surdegsbröd 
i vedeldad ugn. Lär dig 
surdegsstarter, knådning och 
olika brödtyper.
Garveriet, Floda
2 ggr | 500 kr  
28-29 sep | on-to  18-21
Ledare: Enikö Farkas

Engelsk konversation, 
dagtid
Vi fortsätter lära oss 
tillsammans. 
Centralt i Lerum
10 ggr | 650 kr | on 10.30-12 
Start 7 sep
Ledare: Ingrid Rathsman

Spanska, avancerad
Använder Caminando 5. 
Lerums Gymnasium 
10 ggr | 980 kr | on 18.30-
20.45 | Anmäl intresse!
Ledare: Meg Gezelius

 Språk

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

Nybörjare
Lär dig italienska i hemmiljö.
on 17.30-19 | Start 21 sep

Termin 3
to 17-18.30 | Start 15 sep

Termin 5
to 18.30-20 | Start 15 sep

Konversation
må 17 -18.30 | Start 12 sep

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

Nybörjare
Lär dig franska i hemmiljö. 
on 16-17.30 | Start 21 sep

Lätt konversation
må 19-21.30 | Start 12 sep

Konversation, dagtid
må 14.30-16 | Start 12 sep

Termin 8
on 14.30-16 | Start 14 sep

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

10

Följ oss på Facebook: ”Språkcafé i Lerum”
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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

 Dans

Linedance för seniorer, 
dagtid
Lättare fortsättning.
Riddarstens scoutgård
12 ggr | 250 kr | on 10-11.45 
Start 7 sep
Ledare: Barbro Feltzing

Linedance, dagtid
Fortsättning 4.
Riddarstens scoutgård
12 ggr | 250 kr | on 12-13.45 
Start 7 sep
Ledare: Laila Vackinger

Linedance, dagtid
Fortsättning 5.
Riddarstens scoutgård
12 ggr | 250 kr | fr 11-12.45 
Start 9 sep
Ledare: Laila Vackinger

Let´s dance - danskultur 
på vårt vis
Samarbete med Skallsjö 
folkdanslag 
Vi dansar bl a schottis, vals, 
polka, hambo och polska.
Floda  
8 ggr | 400 kr  
on 19-21.30 | Start 7 sep

11

Gammaldans
I samarbete med Snurrebocken 
Motionsdans med kursinslag (ej 
nybörjare) till levande musik. 
Medtag eget fika.
Floda
10 ggr | 450 kr alt. 60 kr/
gång | to 19-21.30  
Start 8 sep
Frågor: Jan Hallnor, 
0736-34 39 43

Prova på Squaredance! 
I samarbete med Lerum 
Squaredancers 
Nyfiken? Gratis ”prova-på”.
Centralskolans matsal, 
Floda 
ti 6 och 13 sep 18.30-19.30

Squaredance, nybörjare
I samarbete med Lerum 
Squaredancers
Centralskolans matsal, 
Floda 
10 ggr | 400 kr | tis 18.30-
19.30 | Start vid full grupp.
Ledare: Thomas Bernhed

Buggkurs
Anmälan parvis. Både nybörjar- 
och fortsättningskurser.  
Tingshuset, Lerum 
Anmäl intresse!

Dans för barn, 8-12 år
I samarbete med Utveckling 
och balans 
Glädjefylld och lekfull dans 
som främjar koordination, 
kroppskännedom och 
kreativitet såväl som kondition 
och styrka. Här får barnen 
arbeta med grundläggande 
dansövningar, prova på 
skilda dansstilar, röra sig till 
blandad musik och skapa 
dans tillsammans. Fokus är 
rörelseglädje i en trygg miljö.
Björboholm 
8 ggr | to 17-18 | 900 kr 
Start 22 sep
Ledare: Agnes Granberg
Anmälan: 0736-19 83 66,
info@utvecklingochbalans.se
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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

 Sång, musik och teater

Ukulele, nybörjare
Lär dig spela ukulele.
Lerums gymnasium 
8 ggr | 800 kr | ti 17.30-19, 
jämna veckor | Start 6 sep
Ledare: Annelie 
Westerlund

Ukulelegrupper
Fortsättning
8 ggr | 800 kr | ti 18.30-20, 
jämna veckor | Start 6 sep
Avancerad
8 ggr | 800 kr | ti 20-21.30 
Start 6 sep, jämna veckor
Ledare: Annelie 
Westerlund

Lerums kammarkör
Kräver viss körerfarenhet och 
gehör. Söker förstasopraner, 
tenorer och andrabasar.
Aspenkyrkan, Lerum
950 kr | on 19-21.30  
Start 24 aug
Ledare: Kerstin Ricklund
Anmälan: 0708-132853, 
kerstin.ricklund@gmail.com

Lerum Vocalis
En blandad profan kör. Gärna 
körerfarenhet och notläsning, 
men ej ett krav. Framträder 2-3 
ggr/termin. 
Stenkulan, Stenkullen
ti 18.30-21 | Start 30 aug
Ledare: Bibi Lennersjö 
Lindén
Kontakta Anita Berg, 
0737-832588

Kören Floda sjunger
En kör för alla, oavsett tidigare 
körvana. Vi sjunger poplåtar, 
visor, gospel, musikal m.m.
Du kommer att lära dig hålla en 
stämma och att läsa lite noter, 
men framför allt kommer du att 
få uppleva känslan av att sjunga 
tillsammans med andra.
Garveriet 
10 ggr | Första gången är 
en gratis prova-på-gång, 
därefter 750 kr | on 18-
19.30 | Start 21 sep
Ledare: Lars Brandström
Ingen anmälan

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

För 8-12 år
ti 17.30-18.45 Start 6 sep
ti 18.45-20 Start 6 sep
on 17.30-18.45 Start 7 sep
on 18.45-20 Start 7 sep

För 13-16 år
on 20-21.15 Start 7 sep

Dramagrupp för personer 
med intellektuell 
funktionsnedsättning
ti 20-21.15 Start 6 sep

Gitarrkurser, individuellt
Ledare: Kim Risberg
Anmäl intresse! Start efter ö.k
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TCB Rock´n roll skola
En unik möjlighet! Här får  du 
som soloartist eller ni som  
duo eller band en genomgång  
av allt man behöver veta om  
artisteri. Setlistor, spelningar,  
hur man tar betalt, roller i 
bandet, konflikthantering, 
musik som karriär, affärsplan, 
bokningsbolag, annonsering, 
eget material, vad man bör 
tänka på vid covers osv. Mycket 
praktiskt och matnyttigt från två 
som verkligen kan musikerlivet.
TCB House of music, Lilla 
Ön, Floda
10 ggr | 150 kr
on 18 | Start 5 okt
Ledare: Janne Lucas 
Persson och Ulf Nilsson

SPELAR NI I BAND?
SAMARBETA MED OSS!
Vi kan hjälpa till med kontakter, 
materialbidrag m.m. 
Kontakta Therese Hjort, 
musikutvecklare

therese.hjort@sv.se, 
0302-158 58

 

SPELAR NI I BAND? 
Samarbeta med oss! 

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

materialbidrag mm 

Kontakta vår musikutvecklare  
Therese Hjort för mer info, 
0302-158 58, therese.hjort@sv.se 
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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

 Yoga och friskvård

Feldenkrais®
Feldenkrais® är att lära och 
förändras inifrån, genom att 
prova många olika sätt att 
utföra rörelser, inom dina 
egna rörelsegränser. Vi håller 
till på matta på golvet. Det 
är en blandning av enkla och 
komplexa rörelser som hjälper 
dig utveckla koordination, 
balans, stabilitet, rörlighet. 
Ibland lugnt, ibland
intensivare. Jag har mattor, du 
tar med stor handduk och har 
ledig klädsel. Skor behövs ej.
Ledare: Annika Gellerman
Information: 0705-75 24 30
annika@gellerman.se, 
gellerman.se

”Prova-på”
Tisdag 6 och 13 sep
2 ggr  | 150 kr
Du kan prova olika grupper.

Halv kurs
Gäller samtliga kurser
6 ggr | 800 kr
Två kurser
Gå två ggr i veckan.
50% på kurs nr två.
Fullbetalande har företräde.

Feldenkrais - Medel, 
morgon
Grupp där vi blandar lugnare 
med intensivare.
Scoutgården Riddarsten 
12 ggr | 1400 kr | ti 9.30-
10.30 | Start 20 sep

Feldenkrais -Medel, kväll
Grupp där vi blandar lugnare 
med intensivare.
Montessoriskolan Floda 
Säteri
10 ggr | 1200 kr | to 19-20 
Start 22 sep

Feldenkrais - Aktiv, för dig 
som tränar mer
Bättre simning, smidigare 
golfsving, lättare löpsteg, 
följsammare ridning, dans, 
yoga osv. Få ut mesta möjliga 
av din träning genom att öka 
din koordination och smidighet 
på ett intelligent sätt.
Missionskyrkan, Lerum
12 ggr | 1400 kr | ti 18-19 
Start 20 sep

Feldenkrais - Lite lugnare
En grupp som även passar dig 
som vill träna och förbättra dig 
trots bekymmer med ex nacke-
rygg, smärtproblematik.
Missionskyrkan, Lerum
12 ggr | 1400 kr | ti 19.30-
20.30 | Start 20 sep

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

Hatha Yoga 
I mån av plats.
Ledare: Agneta Svensson
Sjövik 
10 ggr  | 950 kr 
on 18.30 | Start 24 aug 
fr 18.30 | Start 26 aug
Gråbo
10 ggr  | 950 kr
 sö 19 | Start 28 aug
Anmälan till Agneta, 
0709-90 71 33 

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 effektiv träning. 
Björboholm 
10 ggr | to 14-15 | 1050 kr 
Start sep
Ledare: Agnes Granberg
Anmälan: 0736-198366,
info@utvecklingochbalans.se

Mindfulnessyoga
I samarbete med Utveckling 
och balans 
Uppmjukande och stärkande 
rörelser, andningsövningar och 
meditation för kropp och sinne.
Mindfulness tränar oss att 
vara närvarande i nuet och 
har i många studier visat 
sig kunna främja hälsa, bl.a. 
genom minskad upplevd stress, 
sänkt blodtryck, förbättrat 
immunförsvar och bättre sömn. 
Björboholm 
10 ggr |1600 kr | to 19.15-
20.45 | Start sep
Ledare: Agnes Granberg
Anmälan: 0736-198366/
info@utvecklingochbalans.se
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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
MediYoga
Samarbete med Ett andetag
Terapeutsikt yogaform, med 
ursprung i Kundaliniyoga. 
Basen är andning, rörelser 
och meditation. Yogaformen 
har i studier visat sig ha 
positiva effekter på bl a 
stress, blodtryck, ryggsmärta, 
sömnproblem och migrän. 
Träningen utgår från dig och 
dina förutsättningar. 
7 ggr | 1300 kr | on 18.30-
19.45 | Start: 7 sep och 26 
okt (ej v. 44)
to 11.30-12.45 | Start 8 sep 
och 27 okt 
Ledare: Anna Storåker
Anmälan: 0704-185167, 
www.ettandetag.se

Medicinsk Yoga med 
Mindfulness
Samarbete med Ett andetag
Basen i yogan är andning, 
rörelser och meditation. 
Mindfulness är ett 
förhållningssätt som öppnar 
upp för ett inre lugn.
7 ggr | 1300 kr
to 18.30-19.45 | Start 8 sep 
och 27 okt
lö 15-16.15 | Start 10 sep 
Ledare: Anna Storåker
Anmälan: 0704-185167, 
www.ettandetag.se

Barnyoga
Samarbete med Ett andetag
Vill ditt barn vara med på 
yoga, avslappningsövningar 
och mindfulla fruktstunder? 
Träningen förbättrar 
konditionen, koncentrationen 
samt dämpar stress. 
7 ggr | 1 100 kr
11-12-år
on 17-18 | Start 7 sep och 26 
okt (ej v. 44) 
8-10 år 
to 17-18 | Start 8 sep och 
27 okt
4-7 år 
lö 11.30-12.30 | 10 sep och 
29 okt
Ledare: Anna Storåker
Anmälan: 0704-185167, 
www.ettandetag.se

Familjeyoga
Samarbete med Ett andetag
Förbättrar kondition, 
koncentration samt dämpar 
stress. Familjeyogan riktar sig 
till föräldrar med barn mellan 
ca 4-9 år. 
7 ggr | 1 950 kr, en vuxen 
och ett barn
lö 13-14 | Start 10 sep och 
29 okt
Ledare: Anna Storåker
Anmälan: 0704-185167, 
www.ettandetag.se

Balans i livet 
Upplever du negativ stress i 
vardagen och söker kunskap 
och redskap för att lära dig 
hantera den? Kursen ger 
kunskap om 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. Vi jobbar med 
redskap som mindfulness, 
avslappning och mental 
träning. 
7 ggr | 1 600 kr
lö 15-16.30 | Start: 29 okt 
Ledare: Anna Storåker
Anmälan: 0704-185167, 
www.ettandetag.se

Mindfulness
Vill du förändra ditt liv och 
leva ner i nuet? Hjärnforskning 
visar att mindfulness har 
positiva effekter och du kan 
bl.a. minska din stress, öka 
din sömnkvalitet och reducera 
smärta. Kursen innehåller 
olika mindfulnessövningar, 
föreläsningar samt reflektion.
7 ggr | 1600 kr | lö 15-16.30 
Start: 10 sep 
Ledare: Anna Storåker
Anmälan: 0704-185167, 
www.ettandetag.se
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Alla kurser i samarbete med Ett andetag hålls på Nääs fabriker
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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

Qi Gong, inspiration och 
introduktion
Samarbete med CL Harmony - 
Friskvård & Rehab 
Lär dig mer om Qi Gong. 
ti 30 augusti
Ledare: Cecilia L Hilton
Mer info: clharmony.nu
 
Longdan Qi Gong, 
nybörjarkurs 
Samarbete med CL Harmony - 
Friskvård & Rehab
En medicinsk Qi Gong där 
mjuka rörelser, andning och 
tanke ger denna träning energi, 
styrka och avslappning på 
samma gång . Startar i samband 
med ”Qi Gong, inspiration och 
introduktion” 30 augusti, fler 
kursdagar bestäms gemensamt 
denna kväll.
8 timmar | 2030 kr
Ledare: Cecilia L Hilton
Mer info: clharmony.nu

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 | on 7 sep
Ledare: Cecilia L Hilton
Mer info: clharmony.nu

Fördjupning i den 
Kinesiska synen på livet, 
Tung & Puls-diagnostik 
(steg 2 TCM)
Samarbete med CL Harmony 
-Friskvård & Rehab 
En ännu djupare inblick i denna 
flertusenåriga kunskap.
1 gg | 400 kr | on 12 okt
Ledare: Cecilia L Hilton
Mer info: clharmony.nu

Massagekurs: rygg, 
axlar, nacke
Samarbete med CL Harmony 
- Friskvård & Rehab 
Ger dig kunskap om 
musklerna, basgrepp och olika 
massageformer.
6 timmar | Start 23 nov  
1030 kr 
Ledare: Cecilia L Hilton
Mer info: clharmony.nu

Vardagsmakeup för 
seniorer, workshop
Huden förändras med åldern. 
Lär dig lägga en snygg 
vardagsmakeup som passar din 
hud. Du får testa olika hud- och 
sminkprodukter och får tips och 
instruktioner med dig hem!
1 gg | gratis | ons fm
Ledare: Annelie Eng
Anmäl intresse!

 Anhörigstöd

Att vara anhörig 
till någon med 
demenssjukdom
I samarbete med Lerums 
kommun
Träffpunkt för anhöriga 
Riddarstenshöjden 9 
3 ggr | Start 13 okt 
Anmälan: Anna, 0302-522340, 
anna.carlstrom@lerum.se

När jag inte längre är 
med, förberedelser 
och funderingar inför 
framtiden
Är du förälder till en 
vuxen dotter eller son med 
funktionsnedsättning som du 
tar ett stort ansvar för?
Här kan du få stöd och verktyg 
inför framtiden. Tillsammans 
lyfter vi teman som kan vara 
aktuella när man funderar och 
kanske oroar sig över hur ens 
barn ska få det framöver. 
Riddarstenshöjden 9 
9 ggr | to 18-20 
Start 13 okt
Anmälan: Jessica, 0302-52 
22 39, jessica.gustavsson@
lerum.se

Samtalsgrupp kring 
psykisk ohälsa
Är du anhörig till någon som 
lider av någon form av psykisk 
ohälsa? Då är du välkommen 
att delta i en samtalsgrupp. 
Här kommer du träffa andra 
anhöriga som har en liknande 
livssituation. 
Träffpunkten för anhöriga, 
Riddarstenshöjden 9
5 ggr | on 17-19 
Start 21 sep, jämna veckor
Anmälan: Jessica, 0302-52 
22 39, jessica.gustavsson@
lerum.se 

Samtalsgrupp kring 
Stroke
Är du anhörig till någon 
närstående som råkat ut för 
en Stroke?  Här träffar du 
andra som har en liknande 
livssituation. 
Träffpunkten för anhöriga, 
Riddarstenshöjden 9
5 ggr | Datum och tid 
meddelas vid anmälan
Anmälan: Jessica, 0302-
52 22 39, jessica.gustavsson@
lerum.se 
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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

1516

 IT och foto

Teknik-dropin 
I samarbete med Biblioteket
Vi erbjuder bl a hjälp med 
nedladdning av e-böcker och 
talböcker. 
Lerums bibliotek 
må 13-15 | 15 aug | 12 sep | 
3 okt | 14 nov | 12 dec 
Ingen avgift

Plattor och paddor
I samarbete med Biblioteket 
Nybörjarnivå för dig som har en 
surfplatta och vill lära dig mer 
om vad du kan göra med den. 
Lerums bibliotek | Ingen 
avgift, men begränsat antal 
platser. | ti 18 okt och 
to 20 okt | kl 10-12 
Anmälan: bibliotek.lerum.se 
Ingen anmälan före 17/8. 

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

 Övrigt

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

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

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 | 1-2 okt
Ledare: Gordon Myers 

Följ oss på 
Facebook!



0302-158 58    lerum@sv.se    www.sv.se/lerum

 

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

SmåföretagsAkademinp

p
Samarbete med  FFLK, 
NyföretagarCentrum och 
Lerums kommun
Småföretags-Akademin 
erbjuder ett utbud av kurser 
för småföretagare i Lerum 
för att man på ett enkelt 
och prisvärt sätt ska kunna 
kompetensutveckla sig och sitt 
företag. 

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. 

Informationsträffar
Floda 
17 aug | 18.30
Lerum 
18 aug | 18.30
Gråbo 
25 aug | 18.30

Kursstart Floda
3 ggr | 1000 kr | må 18.30 
Start 19 sep, därefter 26 
sep och 3 okt

Kursstart Lerum
3 ggr | 1000 kr | on 18.30 
Start 12 okt, därefter 19 okt 
och 26 okt

Kursstart Gråbo
3 ggr | 1000 kr | må 18.30 
Start 7 nov, därefter 14 nov 
och 21 nov

Workshop: Facebook
/Google 
1 gg | 500 kr | to 18.30 
27 okt
Ledare: Carina Lindström

Workshop: E- handel
1 gg | 500 kr | ti 18.30 
8 nov
Ledare: Carina Lindström 

Workshop: Wordpress 
1 gg | 500 kr | ti 18.30 
29 nov
Ledare: Carina Lindström
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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
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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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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

2 juli-4 sept
Utställning: Keramik  
Eva Bengtsson
Nääs Konsthantverk | varierande öppettider, info 0302-30008 

Torsdag 25 augusti 
En skola fri från mobbning
Samarbete med Biblioteket
Femtio barn tar sitt liv varje år på grund av mobbning. Claes Jenninger berättar om sin bok, som vill ge 
kunskap, inspiration, tips och råd till föräldrar, lärare och andra. 
Gråbo bibliotek | kl 17.30 

Söndag 28 augusti 
Familjedag Hjällsnäs mo
Samarbete med Stora Lundby Hembygdsförening 
Veteranbilar, poängpromenad, fiskdamm, servering mm
Hjällsnäs mo | kl 13-16  

Söndag 28 augusti 
Solträff
Samarbete med Centerpartiet, Lerums Energi
Intresset för att producera egen el växer. Representater från Lerums energi förklarar hur du kommer 
igång med solel och vad man bör tänka på. Vi bjuder på kaffe och smörgås. 
Hemma hos Bertil Svensson, Olofstorp  | kl 14-16 | För mer info, ring SV

Onsdag 31 augusti
Syrien och flyktingarna – bakgrunden och läget idag
Samarbete med Biblioteket
Vladislav Savic, tidigare Sveriges Radios korrespondent i området, ger en bakgrund och en 
nulägesbeskrivning av konflikten, av situationen i grannländerna, av stormakternas intressen i området 
och vad detta kan betyda för framtiden.
Lerums bibliotek | kl 19 | Fri entré, biljetter hämtas på biblioteket.

Onsdag 31 augusti
Hur producerar och konsumerar vi mat på ett hållbart sätt?
Samarbete med Floda BID
Föreläsning och inspirationsträff med Stefan Edman.
Garveriet | kl 19-21 
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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

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 

Torsdag 15 september
Författarbesök: Kristina Sandberg
Samarbete med Biblioteket 
Kristina Sandberg fick Augustpriset 2014 för sin tredje och avslutande roman om hemmafrun Maj. Nu 
kommer hon till Lerum och berättar om hela den hyllade trilogin: ”Att föda ett barn”, ”Sörja för de sina” 
och ”Liv till varje pris”. Hon är även aktuell med boken ”I köket hos Maj”, som kommer i september. 
Lerums bibliotek  | kl 19 | Fri entré, biljetter hämtas på biblioteket.

Fredag-lördag 2-3 september 
Hemslöjdens dygn på Lindekulla
Samarbete med Lerums hemslöjdsförening
Återvinn, återanvänd och återskapa. Slöjddemo med prova på aktiviteter och Loppis(lördag). 
Kaffeservering
Lindekulla, Alingsåsv. 1 | fredag kl 16-19, lördag kl 10-16

Lördag 3 september (Reservdag 10 september vid regn.) 
Följ Facklan
Samarbete med St Lundby Hembygdsförening, St Lundby Scoutkår, Kulturskolan, Lerums kommun 
Dramatiserad historisk vandring som startar vid Snikaplan (pizzerian Campino), fortsätter till 
Kolerakyrkogården och avslutas vid Hembygdsstugan, Hjällsnäs mo med korvgrillning och logdans. 
Samling vid Snikaplan | kl 20

Onsdag 7 september 
Allt du velat veta om Game of Thrones
Samarbete med Biblioteket
Teveserien Game of Thrones baseras på bokserien A song of ice and fire av George RR Martin. Den som 
vill veta något om serien eller böckerna hittar det på westeros.org. Sidan drivs av Linda Antonsson och 
Elio Garcia. Hör dem berätta om sitt samarbete med George RR Martin och om boken The world of ice 
and fire, som de skrivit tillsammans med Martin. 
Lerums bibliotek | kl 19 | Fri entré, biljetter hämtas på biblioteket.
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Söndag 25 september
”Matfest, närproducerat i Västsverige”
Samarbete med Floda BID
Floda Torg | kl 11-16

Måndag 26 september
Ekologiskt, bättre för miljö och hälsa?
Samarbete med Floda BID 
Föreläsning, diskussion och inspiration.
Dialog Floda, Floda Torg | kl 19 -21 

Välkommen som aktör på 
Barnfestivalen 2014!

Barnfestivalen på Nääs hålls den 7 september 2014 
och fokuserar på aktiviteter för hela familjen där kul-
tur, hälsa och miljö står i fokus.

Vill du eller din förening bidra med någon aktivitet till 
årets festival? 

Fyll i blanketten nedan och skicka till Lisa Naucler så 
kontaktar hon dig för vidare planering!

lisa.naucler@lerum.se eller

Märk kuvertet ”Barnfestivalen”. 

Lisa Naucler, Kultur & fritid
Lerums kommun 
443 80 Lerum. 

Förening/organisation:

Kontaktperson:

E-post och telefonnr:

Typ av aktivitet (beskriv gärna utförligt): 

VÄLKOMMEN TILL 
BARNFESTIVAL

. 7 SEP . NÄÄS . KL 11-17

10 september-9 oktober
Utställning: Nääs konsthantverk
Textil av Kicken Ericson, foton av Karin Berglund och Smyckeskonst av HDKs elever.
Nääs Konsthantverk | varierande öppettider, info 0302-30008
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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

Måndag 26 september 
Föreläsningsserie: 
Alexander Bard
Samarbete med Kultur & fritid
Internetgurun, filosofen, 
författaren, artisten, skiv-
producenten och föreläsaren 
Alexander Bard ger en tanke-
väckande, intellektuell, unik 
föreläsning med titeln: ”Anden 
är ute ur flaskan – hur hanterar 
vi det?” 
Dergårdsteatern | kl 19 
195 kr vuxen/95 kr ungdom 
Boka på Ticketmaster.se
Föreläsningsserie: Alexan-
der Bard, Christer Fugle-
sang och Annika Östberg. 
Boka alla tre för 495 kr 
via ticketmaster.se eller 
KomIn, 0302-52 20 00.
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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

Torsdag 29 september
Nyfiken på spelutveck-
ling? 
Samarbete med Biblioteket
Är du intresserad av 
spelutveckling och vill veta 
hur du kan gå vidare med det? 
Henrik Jonsson från Ghost 
Games som utvecklat bland 
annat Anachronox och Need 
for Speed berättar, tipsar och 
svarar på dina frågor. 
Floda bibliotek | kl 19 | 
Ingen anmälan

Tisdag 4 oktober 
Adhd, Asperger, Autism, 
Tourettes eller OCD? – 
Om utmaningar, styrkor, 
fördelar och svåra 
situationer
Samarbete med kommunens 
Anhörigstöd
Hur kan vi vända svårigheter till 
styrkor och fördelar? Andreas 
Svensson från Ågrenska 
om bemötande till personer 
med en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning.
Träffpunkten för anhöriga, 
Riddarstenshöjden 9, 
Lerum | kl 18

Kulturarrangemang

18

v 40: Dyslexiveckan
Samarbete med Biblioteket

Onsdag 5 oktober 
Appar för dig med 
dyslexi
Tips på användbara appar. 
Workshop med bibliotekarier 
som visar och tipsar. Ta med 
din egen telefon eller surfplatta. 
Lerums bibliotek | kl 18.30
Anmälan till biblioteket 
0302-52 14 75

Torsdag 6 oktober
Ja – det går! Om att 
studera på universitet 
och kunna ta körkort 
med dyslexi
Elin Nord, bibliotekarie 
på Pedagogiska 
universitetsbiblioteket och 
ordförande för Daisykonsortiet, 
informerar om vilket stöd 
du som dyslektiker kan få 
som student på Göteborgs 
universitet. Åsa Hansing 
Gislason, Forsbergs trafikskola, 
berättar om vilken hjälp som 
finns att få med inlärning av 
teori, samt vid provsituationer 
när man tar körkort.
Lerums bibliotek | kl 18.30

Tips! 17 oktober startar en 
studiecirkel för föräldrar 
till barn med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Se s 10

Torsdag 13 oktober
Allsångskväll med 
underhållning
Samarbete med Nääs 
Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier. 
Parasollen Gråbo | kl 19-21  
| Fri entré

Tisdag 18 oktober 
Vad gör din granne? Möt 
Årets Sjövikare 2015
Samarbete med Biblioteket 
Känner vi varandra i Sjövik? 
Många dolda spännande 
professioner döljer sig hos 
invånarna. Det är tuffa tider 
för Lerums kommuns enda 
kvarvarande mjölkbonde. Det 
öppna landskapet försvinner 
utan bonden och djuren. Möt 
lantbrukare Mats Larsson.
Sjöviks bibliotek | kl 19
 
Torsdag 20 oktober
Poesikväll på biblioteket 
Samarbete med Biblioteket
För dig som tycker att du inte 
begriper dig på poesi, men är 
nyfiken. Tillsammans läser vi 
och lyssnar på dikter, pratar 
tillsammans om vad vi tycker 
och vad det kan ge. Ta gärna 
med en favoritdikt! Under 
ledning av Berit Hedberg.
Lerums bibliotek | kl 18
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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

Måndag 24 oktober
Författarbesök: Lasse Berg
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.

Tisdag 25 oktober 
Föreläsningsserie: Christer Fuglesang
Samarbete med Kultur & fritid
I Christer Fuglesangs föreläsning får vi följa med på hans resor ut i rymden och om allt som sker i en 
rymdraket. 
Dergårdsteatern | kl 19 
195 kr vuxen/95 kr ungdom Boka på Ticketmaster.se
Föreläsningsserie: Alexander Bard, Christer Fuglesang och Annika Östberg. 
Boka alla tre för 495 kr via ticketmaster.se eller KomIn, 0302-52 20 00.

Onsdag 26 oktober
Nordkorea inifrån
Samarbete med Biblioteket och bibliotekets pensionärsråd
Sven-Erik Johansson, biståndsarbetare i Nordkorea, berättar. 
Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på olika sätt | kl 15

Onsdag 26 oktober
Hållbart fiske och hållbar fisk
Föreläsning och smakprover med Ilona Miglavs, Sjömatsfrämjandet 
Dialog Floda, Floda Torg | kl 18-21

Torsdag 27 oktober
Bilder berättar om Gråbo
Samarbete med Stora Lundby Hembygdsförening
Om bilder från Lundby socken. 
Parasollen, Gråbo | kl 18.30-20 | 40 kr inkl fika

19
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28 oktober- 15 november 
Utställning, Kan Själv
Kan Själv! är en utställning 
där de allra minsta barnen kan 
skapa, utforska och upptäcka 
ljud. Utställningen är skapad 
och anpassad för de minsta 
barnen och fokuserar på 
barnens ljudskapande som 
ett sätt att kommunicera 
och undersöka omvärlden.
Dergårdsgalleriet | mån-tor 
9-19, fre 9-19, lör 11-15 
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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

HÖSTLOV

24 oktober-3 november samt 7-17 november
Maja och Tytte häst: Fotografisk bilderboksutställning
Samarbete med biblioteket
Bygger på boken ”Maja och Tytte häst”, som är fotograferad av Eva Brandin, lärare och fotograf från 
Göteborg. Texten är skriven av Eva Brandin och Julia Udéhn, lärare och hästägare från Floda.
Utställning på Lerums bibliotek vecka 43 och 44 (24/10 till och med 3/11). Torsdag 3 
november kl 10 är det Sagostund med Eva Brandin och Julia Udéhn. Begränsat antal platser! 15 
barn från 4 – 6 år kan få biljett gratis på biblioteket samma vecka.
Utställning på Floda bibliotek vecka 45 och 46 (7/11 till och med 17/11). Torsdag 17 
november kl 10 är det Sagostund med Eva Brandin och Julia Udéhn. Begränsat antal platser! 15 
barn från 4 – 6 år kan få biljett gratis på biblioteket samma vecka.

Måndag 31 oktober
Alice i Underlandet 150 år
Samarbete med Biblioteket
Kom och lyssna på berättelsen om Alice. Efteråt blir det tebjudning, provning av galne hattmakarens 
hattar och målarverkstad. Hela familjen är välkommen att fira med oss! 
Gråbo bibliotek | kl 10 | Ingen föranmälan. | Hela vecka 44 kan du komma och måla och 
prova hattar!

Måndag 31 oktober 
Ruskiga boktips
Samarbete med Biblioteket 
Biblioteket bjuder på fika och tipsar om härligt spökiga och läskiga böcker! Alla barn mellan 8 och 12 år 
är välkomna att vara med. Ta gärna med ett eget tips på läskig läsning! 
Floda bibliotek | kl 14-15 | Ingen anmälan

Tisdag 1 november
Minecraft på bibblan
Samarbete med Biblioteket 
Kom och spela Minecraft ihop med andra! Bygg ditt bästa bibliotek och visa upp dina idéer på vår 
webbplats, eller spela helt fritt som du själv vill. 
Ingen åldersgräns, ingen anmälan. Ta med egen platta eller dator att spela på.
Lerums bibliotek | kl 10-12.30

Onsdag 2 november
Återbrukspyssel på biblioteket
Samarbete med Biblioteket 
Kom och pyssla, gör något nytt av något gammalt. Allt material finns, ta bara med kreativiteten. Ingen 
åldersgräns, ingen anmälan!
Lerums bibliotek | kl 12.30-15

Onsdag 2 november och torsdag 3 november
Skrot och skruv med AHA-teatern
Samarbete med Biblioteket och Kultur och Fritid
Familjeföreställning från tre år. Följ med in i skrotverkstaden där dockorna får liv. 
Sjöviks bibliotek | onsdag kl 10 | Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket.
Gråbo bibliotek | torsdag kl 10 | Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket.

Kulturarrangemang
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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.seTorsdag 3 november 
Pysseltorsdag med 
halloweentema
Kom och pyssla ett spöke eller 
något annat läskigt! Barn och 
vuxna i alla åldrar är välkomna. 
Floda bibliotek | kl 14-16 | 
Ingen anmälan

Kulturarrangemang

Torsdag 3 november
Korp korp, dansföreställ-
ning
Samarbete med Kultur och 
fritid
För barn 6 mån-3 år. 
Tillsammans upptäcker barnen 
ett okänt landskap. Det är två 
underliga skapelser, kanske 
människor, kanske fåglar, 
som vi genom deras ögon får 
se världen utveckla sig när de 
flyger genom fyra årstider. 
Här är publiken fri att gå runt 
i rummet, sätta sig ner var 
som helst, ta på saker och 
göra sina egna upptäckter. 
Danskonstnärer Annika 
Ostwald och Ida Uvaas bjuder 
in de allra minsta barnen till 
att aktivt utforska ett taktilt 
universum skapat av scenograf 
och skulptör Carl Nilssen-Love, 
med ett levande ljuddesign av 
komponisten Jens L.Thomsen.
Dergårdsteatern | kl 10.30, 
13 och 14.30

Lördag 5 november
I Mumindalen 
- en musikalisk resa i 
Tove Janssons 
förtrollade värld
Samarbete med Sparbanken 
Alingsås
Ålder: Från 4 år. Det är den 
första varma vårdagen och 
Mumintrollet har försovit sig. 
De övriga Muminfigurerna 
som Snusmumriken, Lilla 
My, Filifjonkan, Tooticki och 
Hemulen har fullt sjå med att 
hitta och väcka honom. Detta 
blir en härlig musikteater med 
alla de kända Mumin-sångerna 
komponerade av Erna Tauro, 
och med levande musik av 
tre professionella musiker. 
Missa inte detta tillfälle att få 
träffa ”riktiga” Mumintrollet. 
Dergårdsteatern | kl 14
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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

Fredag 28 oktober-söndag 30 oktober
Slöjdmarknad på Lindekulla
Samarbete med Lerums hemslöjdsförening
Årets tema är ”Väskor av alla slag”. Försäljning, lotteri och kaffeservering.
Lindekulla, Alingsåsv. 13 | fredag kl 15-19, lördag kl 10-15, söndag kl 11-15

Fredag 4 november
Riksteatern: Tjärdalen
Samarbete med Kultur och fritid
När Sara Lidman debuterade med Tjärdalen 1953 blev det en av femtiotalets stora litterära händelser. Den 
har kallats ”århundradets debutroman” och är lika aktuell i dag. Nu får den urpremiär som musikteater i en 
originaluppsättning som framförs av en ensemble med sju kvinnliga skådespelare och tre musiker på scen.
Dergårdsteatern | kl 19 | 225 kr vuxen, 90 kr ungdom

Lördag 5 november 
Alla helgona musik med Kören Chorus
Skallsjö kyrka | kl 17 

Lördag 12-söndag 13 november 
Utställning Tema: Väskor
Samarbete med Skallsjö-Nääs hemslöjdsförening 
Hantverk i arbete, lotterier, kaffeservering. 
kl 11-15 | Fri entré

v 46 Nordiska biblioteksveckan
Samarbete med Biblioteket och Föreningen Norden

Måndag 14 november  
Kura skymning, Tema: Framtiden i Norden
Lennart Backlund läser ur Emmi Itärantas debutbok.  Musikunderhållning med Annelie Westerlund. 
Lerums bibliotek | kl 19  | Fri entré

Onsdag 16 november
Poesikväll på biblioteket: poesi på olika språk
Samarbete med Biblioteket
Kom och lyssna på poesi på olika språk. Den som vill får gärna läsa en egen favoritdikt! 
Lerums bibliotek | kl 18

Torsdag 17 november
Boktipsbyte
Samarbete med Biblioteket 
Har du läst en bra bok? Kom och byt boktips med andra besökare! Biblioteket bidrar med egna tips. 
Floda bibliotek | kl 17.30 |  Ingen anmälan.

Torsdag 17 november 
Bokcafé på Gråbo bibliotek
Samarbete med Biblioteket 
Personalen på biblioteket i Gråbo boktipsar om nya och gamla favoriter.
Gråbo bibliotek | kl 17.30

Lör 19 nov Nordisk speldag 
Schack, tevespel, brädspel och mycket mer!  
För detaljerat program, se bibliotekets webbplats: bibliotek.lerum.se
Lerums bibliotek | kl 11-15

Kulturarrangemang
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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

Tisdag 15 november 
Vad gör din granne? 
Integrationssamordnare, 
pastor och 
fredspristagare
Känner vi varandra i Sjövik? 
Många spännande professioner 
döljer sig hos invånarna. 
Emanuel Furbacken har i mer 
än 25 år varit engagerad i frågor 
som rör internationellt arbete. 
Han har verkat för fred och 
samverkan mellan folk med 
olika nationalitet, kulturer och 
tro. Rapport från Syrien och 
Homs. Kristna Fredsrörelsen 
i Alingsås utsåg Emanuel 
Furbacken som mottagare av 
Fredspriset 2016.
Sjöviks bibliotek | kl 19

Torsdag 17 november
Allsångskväll med 
underhållning
Samarbete med Nääs 
Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier. 
Tingshuset, Lerum | kl 19-
21 | Fri entré

Lördag 19 november
Lördagsträff: Kören 
Chorus 
Dergårdsfoajen | kl 15.15

Onsdag 23 november
Föreläsningsserie: 
Annika Östberg
Samarbete med Kultur & fritid 
Efter 28 år i fängelse öppnades 
plötsligt grindarna och ett liv 
i frihet var möjligt för An-
nika Östberg. Annika Östberg 
berättar om den omtumlande 
tiden efter frisläppandet då hon 
upplevde både glädje, lycka men 
samtidigt en stor ensamhet. 
Dergårdsteatern | kl 19 
195 kr vuxen/95 kr ungdom 
Boka på Ticketmaster.se
Föreläsningsserie: Alexan-
der Bard, Christer Fugle-
sang och Annika Östberg. 

Kulturarrangemang

24 november
Bilder berättar om Gråbo
Samarbete med Stora Lundby 
Hembygdsförening
Om bilder från Lundby socken. 
Parasollen, Gråbo | kl 
18.30-20 | 40 kr inkl fika

Onsdag 30 november
Information om kommu-
nens service för seniorer
Samarbete med Biblioteket, 
Stöd och omsorg
Uppsökande verksamheten 
Stöd och omsorg, Anna 
Johansson, ger information om 
kommunens servicetjänster för 
seniorer i hälsofrämjande syfte.
Lerums bibliotek, avd för 
Läsa på olika sätt | kl 15

Onsdag 30 november 
Författarbesök: Jessica 
Schiefauer
Samarbete med Biblioteket 
Välkommen att lyssna på 
Jessica Schiefauer som 
belönades med sitt andra 
Augustpris för romanen ”När 
hundarna kommer.” En roman 

för ungdomar och för vuxna 
om Ester och Isak, en gripande 
berättelse om kärlek, besatthet 
och våld. Nu även aktuell med 
filmatiseringen av sin förra 
roman, ”Pojkarna”, även den 
Augustprisvinnare 2011.
Lerums bibliotek | kl 19 |
Gratisbiljetter hämtas 
på biblioteket. Begränsat 
antal platser.

Tisdag 13 december
Allsångskväll med 
jultema
Samarbete med Nääs 
Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier. 
Garveriet, Floda | kl 18.30-
21 | Fri entré

Torsdag 15 december
Allsångskväll med 
jultema
Samarbete med Nääs 
Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier. 
Parasollen, Gråbo | kl 
18.30-21 | Fri entré
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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


