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Mölndal • Partille • Lerum • Alingsås

Kurser & evenemang hösten 2018

Nu stundar snart en härlig höst!
Denna hösten är det tredje gången vi snickrar
ihop ett gemensamt studieprogram för Alingsås,
Lerum, Partille och Mölndal som är en del av vår
avdelning Göteborgsregionen Sydost. Vi i personalen är stolta över att det har blivit en sådan succé.
Det verkar som att vi människor i kombination
med det digitala, har behov av något att bläddra
i, något att längta till, och att förkovra oss
i tillsammans med andra.
När du bläddrar i detta program kan du se en regnbåge av
kurser, kulturevenemang och
aktiviteter, och det är precis
så vi vill bli uppfattade. Vi
på SV vill nå många, och du
ska vara välkommen oavsett vem du är.
Inkludering är ett nyckelbegrepp för oss och vi arbetar
hårt och bestämt för att alla
som vill ska kunna delta hos oss.
Detta syns inte minst i vår verksamhet för våra nya svenskar, både asylsökande
personer samt de personer som är nyanlända och
redan fått sitt uppehållstillstånd. Vi hjälper till
att motverka segregation och medverkar till ett
inkluderande närsamhälle. Vi erbjuder verksamhet för personer med funktionsvariationer och
för deras behov finns våra kompetenta och ofta
specialutbildade cirkelledare.

Ja det är något särskilt och speciellt med alla
våra cirkelledare. Varför då kanske ni undrar?
Jo för att de är dedikerade i sitt ledaruppdrag,
är kunniga och har motivationen att inspirera,
samt skapar delaktighet och bidrar till ökad
bildning. I kombination med tillgång till moderna mötesplatser och det goda mötet möjliggör detta demokratiskt deltagande och
bidrar därmed till ett levande närsamhälle.
Vill också passa på att lyfta
fram alla goda samarbeten
med våra lokala föreningar
och samverkan med kommunernas olika förvaltningar. Tillsammans bidrar vi till en positiv lokal
utveckling i våra kommuner.
Tillsammans med vår fantastiska personal som skapat
och gjort detta program möjligt,
hoppas jag att du ska finna det inspirerande, lockande och intressant. Anmäl
dig och vänta inte för länge, det finns deltagare
som anmäler sig direkt efter avslutad kurs, till
nästa.
Med önskan om en riktigt härlig start på hösten.

skickar bekräftelse på att vi mottagit din
anmälan. Vi skickar en kallelse före kursstart.
SV förbehåller sig rätten att ställa in en kurs före
start om vi inte har tillräckligt många deltagare.
Du har då rätt att återfå betald kursavgift.

Ångerrätt, avbokning och avanmälan

Du har 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
kursavgiften, dock lägst 100 kr.
• vid senare avbokning än 7 dagar före start
debiteras du halva kursavgiften.
• 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.
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Kontakt

Mölndal
Gamla Torget 43, 431 34 Mölndal
molndal@sv.se
TEL: 031-87 47 46
WEBB: sv.se/molndal
ADRESS:
MAIL:

Ann-Marie Winberg
Avdelningschef

Viktigt att veta
Anmälan Observera att vi inte regelmässigt

Innehåll

Kursavgift Kursavgiften skall vara betald
före start eller enligt anvisningar på fakturan.
Vid påminnelse av obetald avgift debiteras
påminnelseavgift. 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.

Partille
Gamla Kronvägen 62 E,
433 33 Partille
MAIL: partille@sv.se
TEL: 031-26 55 70
WEBB: sv.se/partille
ADRESS:

Administration av personuppgifter (PuL)

Vi administrerar dina personuppgifter enligt
personuppgiftslagen (PuL).

Personuppgifter För oss på SV har det alltid
varit viktigt att dina personuppgifter hanteras
på ett tryggt och säkert sätt. Vi har uppdaterat
vår integritetspolicy som beskriver hur och
varför vi behandlar dina uppgifter. Den finns att
läsa mer om på vår hemsida sv.se.
Intyg Intyg kan erhållas kostnadsfritt i
anslutning till avslutad kurs. Minst 70 %
närvaro erfordras.
Mer information om våra anmälningsregler
finns på vår hemsida www.sv.se/grsydost

Reservation för ev. ändringar och felskrivningar i programmet.
www.sv.se/grsydost uppdateras kontinuerligt med ändrade tider, nya kurser etc.
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Lerum
Hedeforsvägen 58 B, 443 38 Lerum
lerum@sv.se
TEL: 0302-158 58
WEBB: sv.se/lerum
ADRESS:
MAIL:

Alingsås
Kungsgatan 4, 441 30 Alingsås
alingsas@sv.se
TEL: 0322-104 05
WEBB: sv.se/alingsas
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Hållbar utveckling

Funktionsnedsättning

SV arbetar för ett samhälle som är
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.
Detta genomsyrar all vår verksamhet.

SV har en omfattande verksamhet
för personer med funktionsnedsättning.
Här samarbetar vi med kommuner och
intresseorganisationer. Vi har ett särskilt
fokus på intellektuella funktions
nedsättningar.

Asyl, integration och mångfald
Med anpassade aktiviteter hjälper vi nyanlända personer med svenska
språket samt förbereder för arbete eller studier. Vi har kompetens och lång
erfarenhet av metoder för att möta människor från olika kulturer och med olika
språk. Idag har vi en rad olika uppdrag. Vi samarbetar med kommuner och
myndigheter. Vi är även en resurs för föreningar som arbetar för att våra nya
svenskar ska känna gemenskap och vilja vara med i det lokala föreningslivet.

Motiverande insatser
På uppdrag av riksdag och regering erbjuder vi följande verksamhet:
Kvinna, du kan mer än du tror! – motiverande insatser för lågutbildade
utrikesfödda kvinnor med syfte att motivera kvinnor som av olika skäl inte
deltar i utbildning som främjar deras chans till jobb samt att stärka deras
självförtroende.
Jämlik skola för alla! – insatser för att stärka föräldrars delaktighet i elevers
lärande i syfte att ge alla barn samma förutsättningar så att skolan blir mer jämlik.
För mer information, kontakta Sanela Omanovic,
sanela.omanovic@sv.se, 031-26 55 70
Sprid gärna information om detta om ni har nätverk som berörs.

"Kom med"
Kom Med är ett projekt som vänder sig till
asylsökande i våra kommuner. Vi tycker det är av
största vikt att våra nya blivande medborgare får
möjlighet att så tidigt som möjligt få del av svenska
språket, svenska samhället samt möjligheten och
kunskapen att ta hand om sin hälsa.
Vi samarbetar med Konstkollektivet i Mölndal
som använder sig av teater, dans och musik i
svenskaundervisningen.
Projektet finansieras av länsstyrelsen och är ett
TIA-projekt (Tidiga insatser för asylsökande).
För mer information, kontakta Sanela Omanovic,
sanela.omanovic@sv.se, 031-26 55 70

SV Musik
Vi samarbetar med
över 200 föreningar
och organisationer!

Spelar du i band, söker replokal eller vill
komma framåt med musiken?
SV Musik är SVs samlade musikverksamhet runt om i Sverige,
där 2000 band repar, skriver och skapar i våra replokaler. Hos oss
finns både etablerade, turnerande band och nybörjare!
Genom att ha studiecirklar hos SV får tusentals band hjälp med billiga
replokaler, bidrag till instrument och andra kostnader.
Vill du arrangera din egen spelning eller festival
så kan vi också samarbeta!
Du når oss på www.svmusik.se eller via mail.
PARTILLE: daniel.palm@sv.se LERUM: lella.gislen@sv.se
MÖLNDAL: johan.bergquist@sv.se/anders.lenneras@sv.se
ALINGSÅS: lella.gislen@sv.se

Mölndal

ADRESS: Gamla Torget 43, 431 34 Mölndal
MAIL: molndal@sv.se TEL: 031-87 47 46

DIS-Väst – Datorstöd i släktforskning

Släktforskning
Släktforskning – nybörjare dagtid

Vad vet du om dina förfäder? Var de fattiga eller
rika? Bönder eller soldater? Utvandrade någon
till Amerika? Kom igång med din historia! Här
lär du dig grunderna i hur du kommer igång
med släktforskning med datorns hjälp.
6 ggr/start 1 okt/må 13-16/1180 kr/ledare:
Einar Gustavsson

Arr nr 34241

Kontaktuppgifter finns på dis-vast.o.se

Hantverk
NY! Trädgårdskonst – Frö, knopp,
blomma

Släktforskning – nybörjare
kvällstid OBS! NY!
6 ggr/start 11 okt/må/1180 kr/ledare:
Einar Gustavsson

Arr nr 34242

Kom igång med Disgen 2018

Presentation av programmet Disgen 2018 och
genomgång av de grundläggande funktionerna i
registrering av uppgifter, hantering av orter och
källor, faddrar, lite om kartor och bildhantering
samt utskrift av an och stamtavla samt Disbyt.
Förkunskaper: Grundläggande datorvana och
kännedom om grunderna i släktforskning.
3 ggr/start 3 okt/må 17-20/720 kr/ledare:
Kicki Claesson

Arr nr 34243

DIS-Väst är en av åtta regionala föreningar
inom Föreningen DIS. DIS-Väst startade sin
verksamhet hösten 1987 och har omkring 3000
medlemmar runt om i regionen, men också i
vårt västra grannland Norge. Föreningen verkar
för användning av datorer och IT i släktforskningen. I vår lokal på Gamla Torget i Mölndal
finns ett antal datorer med en mängd databaser
och programvaror för dig som vill släktforska.
Våra kurser i Disgen och Släktforskning håller
vi också där. I lokalen har vi också temakvällar
där vi bland annat tar upp tekniska frågor, DNA
och annat spännande. Två gånger per termin
har vi större medlemsmöten där vi har olika
aktiviteter. Dis-Västs medlemsblad Disketten
kommer ut fyra gånger per år. Vi kommer gärna
ut till er och visar Disgen, Disbyt och RGD om
så önskas. Tag kontakt med någon i styrelsen.

Skapa din personliga knopp, blomma eller
frökapsel. Under kreativa timmar får du tips
och idéer om hur du tillverkar din keramiska
höstdekoration i lera. I avgiften ingår ett kilo
stengodslera, skröjbränning, glasering och glasyrbränning.
1 ggr/start 19 sep/må 18-21/550 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 34246

NY! Trädgårdskonst – fåglar

Skapa din personliga fågel att pryda din trädgård med! Med kreativitet och fantasi tillverkar
du din egna trädgårdskonst. I avgiften ingår ett
kilo stengodslera, skröjbränning, glasering och
glasyrbränning.

1 ggr/start 26 sep/on 18-21/550 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 34249

NY! Möbeltapetsering – nybörjare
kurs 1

Lär dig möbeltapetsera en stolsits eller liknande med traditionella metoder och material. Vi
har verktygen och allt grundmaterial finns att
köpa till rimliga priser. Tyg och eventuella kantband för finishen tar du med själv. Inga förkunskaper krävs.
3 ggr/start 14 okt/sö/1200 kr/ledare: Susanne
Skyllberg

Arr nr 34256

NY! Möbeltapetsering – nybörjare
kurs 2

Lär dig möbeltapetsera en stolsits eller liknande med traditionella metoder och material. Vi
har verktygen och allt grundmaterial finns att
köpa till rimliga priser. Tyg och eventuella kantband för finishen tar du med själv. Inga förkunskaper krävs.
3 ggr/start 11 nov/sö/1200 kr/ledare: Susanne
Skyllberg

Arr nr 34257

NY! Korgflätning i pil

Lär dig fläta en traditionell ramverkskorg i pil.
Tänk ut själv vad den är till; snittblommor, bär,
svamp, garn, väska... Det är individuell handledning. Vid första tillfället som är en heldag
konstruerar vi ramen och börjar fläta. Därefter
kan du fläta lite hemma innan andra tillfället
som är en kväll då vi slutför korgen. Ta med dig
en bra sekatör, en vass kniv som en morakniv
och en syl. Materialkostnad 200-300 kr som
betalas på plats med SWISH eller kontant.
2 ggr/start 1 sep/lö/1200 kr/ledare: Miriam
Göransson

Arr nr 34265

NY! Målning i det gröna

Välkommen till helgkurs i måleri i Rudströmska
villans vackra trädgård i Kvarnbyn. Denna kurs
vänder sig till barn och vuxna som upptäcker
och experimenterar måleri under ledning av
konstnären Nils-Erik Mattsson. Ett utmärkt tillfälle att måla med sitt barn, barnbarn, grannbarn eller kompisens barn. Vi använder oss av
olika tekniker och färger. Deltagarna tar därför
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själva med sig det material de vill arbeta med.
Akvarell, kol, akryl, olja…man väljer själv.
2 ggr/ 15-16 sep/lö-sö 10-15 inkl. lunch
paus/1250 kr exkl. material/ledare:
Nils-Erik Mattsson

Arr nr 35223

NY! Måla med strykjärn

Med strykjärn och vaxfärger målar vi abstrakta
bilder, naturbilder och annat spännande. Du
kommer att måla fantastiska skapelser! Passar
för dig som tror att du inte kan måla och för alla
andra. Inga förkunskaper krävs. Obs! Material
ingår.
1 ggr/start 5 sep/on 18-21/475 kr/ledare: Anna
Jacobsson

Arr nr 34268

NY! Måla med strykjärn

Med strykjärn och vaxfärger målar vi abstrakta
bilder, naturbilder och annat spännande. Du
kommer att måla fantastiska skapelser! Passar
för dig som tror att du inte kan måla och för alla
andra. Inga förkunskaper krävs. Obs! Material
ingår.
1 ggr/start 15 nov/to 18-21/475 kr/ledare:
Anna Jacobsson

Arr nr 34269

Handarbetsjuntan på Långåker

Varmt välkommen till ”Handarbetsjuntan på
Långåker”. Varannan tisdag mellan kl. 11-14
med start 18 september har vi öppet hus. Vilken
typ av handarbete du vill ta med spelar ingen
roll. Vi träffas på Kållereds Hembygdsförening
Långåker (Långåkersvägen 14) för att handarbeta och fika i mysig miljö.
Vill du veta mer? Kontakta Anita Johansson,
tel. 073-652 00 69

Ekebackens pensionärsslöjdare

Intresserad av trähantverk? I vårt snickeri i
Kållered finns t ex svarv, andsåg, planhyvel,
klyvsåg, kap, girsåg och mycket mer. Vi hjälper och instruerar varandra men du måste ha
någon erfarenhet av att slöjda tidigare. Arbetet
blandas med fikapauser och diskussioner till
allas trivsel och glädje. Varmt välkommen!
Vid intresse kontakta:
Christer tel. 0704-53 31 94
Gunnar tel. 0706-49 50 09
Studieförbundet Vuxenskolan 031-874746

Stickcaféer hos GB:s Garn

I samarbete med GB:s Garn
Låt dig inspireras av andra! Ta med ditt handarbete och träffa likasinnade, sticka, virka,
prata, fika m.m. Kaffe och te ingår, ta med eget
tilltugg. Välkommen önskar Anna & Maria.
För garanterad plats, anmäl dig på tel 03187 96 60, info@gbsgarn.se eller i butiken.
Anmälningsavgift på 100 kr/workshop
betalas direkt, återbetalas ej. Resterande
kursavgift skall vara betald senast 1 vecka
innan kursstart, antingen i butiken, BG 1286780 eller Swish 123 280 1405. Vid avbokning
samma dag återbetalas kursavgiften ej.

kärleksknut och kvastskaftsvirkning, bubblor
m.m.
11 okt/to 17.30-20.30/450 kr

Arr nr 34427

Tips & Tricks

I samarbete med GB:s Garn
För dig som har stickat ett tag och vill lära dig
detaljer. Lär dig bl.a. I-cord, wrap&turn, sy
ihop från rätsidan, blockning, finare uppläggning och avmaskning. Det är ofta de små detaljerna som gör stor skillnad vid bl.a. montering,
knapphål mm. Ta gärna med dig ev problemstickning.

1-10 ggr/start 5 sep/on 14-17/30 kr per
gång eller köp ett 10-kort för 200 kr/
Göteborgsvägen 25, Mölndal

29 nov/to 17.30-20.30/450 kr

1-10 ggr/start 6 sep/to 11-13.30/30 kr per
gång eller köp ett 10-kort för 200 kr/
Göteborgsvägen 25, Mölndal

I samarbete med GB:s Garn
Lär dig att kroka en mössa eller ett par vantar
på en kväll.

Arr nr 34424

Arr nr 34425

Workshops hos GB:s Garn

Arr nr 34428

Krokning

22 nov/to 17.30-20.30/695 kr (inkl. material)

Arr nr 34429

I samarbete med GB:s Garn
Alla priser inkl. kaffe och macka, dokumentation. Övningsgarn och stickor finns att låna.
Vissa förkunskaper krävs, fråga i butiken .
Anmälan till 031-87 96 60, info@gbsgarn.se
eller i butiken. 10% på allt kursmaterial.

Stickkväll

I samarbete med GB:s Garn
Lär dig dominorutor, patentstickning, bruten
mosstickning, vävstickning, daisystitch m.m.
4 okt/to 17.30-20.30/450 kr

Arr nr 34426

Gilla oss på
Facebook!
Studieförbundet
Vuxenskolan
Mölndal

Virkkväll

I samarbete med GB:s Garn
Lär dig virka mormorsrutor, african flower,

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Mölndal
Mölndals
Hemslöjdsförening
Höstens tema kommer att vara halmslöjd. Som
ledare har vi vår halmmakerska Barbro Svensson från Kållered och till sin hjälp har hon
Kerstin Axell.
1 oktober är första cafékvällen och då skall vi
rensa vår halm.
15 oktober och 5 november fortsätter vi med
halmarbeten. Det kan bli både större och mindre arbeten.
26 november binder vi kransar med Liáne
Engström och då är det öppet för alla.
För mer information ring 031-874746

Trädgård
NY! Trädgårdsdesign del 1 –
Trädgårdens utformning: form,
funktion och karaktär

Vi går igenom designprocessens olika steg som
hjälper dig att skapa av en hållbar och vacker
trädgård. Vi tar bland annat upp: platsanalys,
önskningar, behov och begränsningar. Former,
funktioner, stil, karaktär och rumsbyggande.
Kursen kombinerar teori med praktiska övningar där deltagarna får tillfälle att gestalta
olika trädgårdsrum. Kursen kräver inga förkunskaper (kan byggas på med del 2).
1 gg/start 14 okt/sö 10-16 (lunch 12-13)/ledare:
Sophie Hamilton

Arr nr 34270

NY! Trädgårdsdesign del 2 –
Växtkunskap och växtkomposition
Vi går igenom var olika växter trivs och hur
man hittar rätt växt till rätt plats i trädgården.
Fokus ligger på perenner och hur man kan
komponera ihop dem för att skapa en hållbar
och vacker plantering. Kursen kombinerar te-

ori med praktiska övningar där deltagarna får
tillfälle att gestalta olika planteringar. Kursen
kräver inga förkunskaper (kan läsas separat
från del 1).
1 gg/start 18 nov/sö 10-16 (lunch 12-13)/
ledare: Sophie Hamilton

Arr nr 34307

Höns i trädgård – hur gör man?

Intresserad av att hålla höns? I denna heldagskurs för nybörjare får du lära dig det mesta om
hönornas värld för att våga ta steget och bli din
egen äggproducent. Raser, hönshus, foder och
givetvis lite löss.
1 gg/30 sep/sön 10-15/375 kr/ledare:Hanna
Nyqvist

Arr nr 34258

Anna-Karin & Helena

verksamhetsutvecklare i Mölndal

Vad gör en verksamhetsutvecklare på SV?
ANNA-KARIN: ALLT från att nätverka och skapa ny
verksamhet till administration.
HELENA: Främst skapar vi och erbjuder olika
cirklar, kurser och kulturarrangemang. Vi
samarbetar med och stödjer massa olika föreningar
och samarbetspartners. Varje arbetsdag är
olik den föregående!
Är det någon verksamhet som väckt ert egna
intresse sedan ni började jobba på SV?
ANNA-KARIN: Att det finns så otroligt mycket
kunskap, man är orolig över att den kommer gå
förlorad om inte en ny generation tar vid. Alltifrån
knivmakeri till knyppling.
HELENA: Bredden på det vi gör är så stor så det är
en svår fråga, men för mig personligen är det nog
släktforskning som verkligen fångade mig. Nu är jag
själv släktforskare och har hittat utvandrade
rötter i USA. Släktforskningen har för mig
varit en häftig resa som jag lärt mig
oerhört mycket på!
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Trädgårdsnätverket i Mölndal

Trädgårdsnätverket i Mölndal startades av
trädgårdsintresserade i Mölndal, Kållered och
Lindome under våren 2007 i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan. Sedan dess har
det ordnats mängder med utflykter, plantbytardagar, föreläsningar, kurser och trädgårdsresor.
Det är gratis att vara medlem. Trädgårdsnätverket är ingen förening och har därför ingen
styrelse. Istället finns en arbetsgrupp som planerar och anordnar aktiviteterna. Allt bygger
på frivilliga krafter, alla idéer är välkomna!
Vill du gå med i nätverket? Mejla
Studieförbundet Vuxenskolan på molndal@
sv.se. Säsongens program mejlas ut.

Motorsågskörkort A+B

Lär dig ett säkert handhavande som minskar
olyckor och tillbud. Teori och praktik varvas.
De praktiska omgångarna genomförs på stående skog. I kursen ingår utbildningen, hyra av
skog, studiematerial, teoriprov, uppkörning och
körkort. Vid första träffen lägger gruppen upp
datum för kommande träffar.
8 ggr/start 17 sep/må 18-21/4750 kr/ledare:
Bonde Andersson

Arr nr 31731

Konstodlingen – odling som
förenar

På Konstkollektivet pågår nu ett odlingsprojekt
med mål att skapa integration genom gemensamma aktiviteter med odling som utgångspunkt. Vi vill skapa ett mångkulturellt odlingssällskap som gemensamt skapar och sköter om
en stadsodling på Konstkollektivet. Vi arrangerar gemensamma skötseldagar, workshops med
olika teman kring odling och mat samt studiebesök. Tillsammans lär vi oss mer om ekologisk
stadsodling, kommer närmare vår mat och
varandra. Som medlem kan du vara med och
påverka odlingens utformning och utbudet av
aktiviteter. Välkommen att vara med och skapa

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

Mölndal
en grönare framtid tillsammans! Vid intresse kontakta projektledare Sara Nord sara@
konstkollektivet.se. Planerade studiebesök och
workshops:
21 aug kl. 17-18: Studiebesök på Växtåterbruket

Plats: Kikås Återvinningscentral

25 aug kl. 11-13: Bygga insektshotell

Plats: Konstkollektivet

21 sep: Workshop med Gunnebo

Aktivitet och tid ej fastställd ännu.

29 sep kl. 10-14: Äppelmustning

Vi gör vår egen äppelmust. Deltagare kan ta
med egna äpplen om så önskas, men det kommer även finnas äpplen att musta. Alla deltagare kan ta med sig flaskor så de kan ta med sig
äppelmust hem.
Plats: Konstkollektivet
9 okt kl. 16.30-17.30: Kompost

Vi bygger vår egen kompost för att skapa jord
och cirkulära system i vår odling.
Plats: Konstkollektivet
16 okt kl. 16.30-17.30: Bygga drivbänkar

Plats: Konstkollektivet

23 okt kl. 17-19: Växtföljd och planering
för odlingen 2019

Plats: Konstkollektivet

4 nov kl. 10-15: Vintervila

Förbereda odlingen för vintern. Vi grillar till
lunch och utvärderar höstterminen.
Plats: Konstkollektivet

Friskvård

Är du nyfiken på en yogatradition från Indien
där vi tränar kropp, sinne och själ? Vill du öka
ditt inre lugn? Vill du släppa prestationskrav
och öka din acceptans för dig själv? Då är den
här nybörjarkursen i Kundaliniyoga för dig.
Vad ingår i kursen? Nybörjarkursen hjälper dig
att förstå din kropp och ditt sinne mer och du
får lära dig att BARA VARA. De 6 tillfällena
är uppdelade i 3 olika moduler med följande
teman:
Andningstekniker – andningen hänger direkt
ihop med kroppens gas och broms.
Kroppslås – muskelaktivering för att styra energiflödet i kroppen.
Våga lita på ditt flow i övningen – vi tränar
på att hitta flowet snarare än att göra perfekt.

Är du med i
en musikgrupp?

6 ggr/start 6 sep/17.00-18.30/1000 kr/ Anna
Malcus

Arr nr 35166

Stresshanteringskurs

I samverkan med Anhöriglots, Mölndals Stad
Du som lever som anhörig har många gånger
stor risk att drabbas av hög stressnivå på grund
av orostankar, grubblande eller ältande. Under
kursens gång kommer du få lära dig att identifiera tecken på stress och tänka förebyggande.
Kursen bygger på boken ”Lycka Nu” av Titti
Holmér och kursen är öppen för alla oavsett
tidigare erfarenhet.
Anmälan sker till Studieförbundet
Vuxenskolan: 0722-003650

SV Musik hjälper fler än
2000 musikgrupper i Sverige!
Se vår hemsida för mer info!

www.svmusik.se
Johan Bergquist: 0722-00 36 51
johan.bergquist@sv.se
Anders Lennerås: 0722-30 15 74
anders.lenneras@sv.se

6 ggr/5 sep/on 16.30-18.45/Annika
Lidhammar

Arr nr 341 53

Yoga för NPF föräldrar

I samverkan med Anhöriglots och Enhet
Folkhälsa Samhällsarbete, Mölndals Stad
Har du barn med särskilda behov? Behöver du
en oas? Vill du träffa andra i samma situation?
Välkommen på yogakurs för föräldrar till barn
med NPF. Under kursens 6 tillfällen utövar vi
yoga och meditation, samt delar erfarenheter
och vardagsliv med varandra.
Anmälan sker till Studieförbundet
Vuxenskolan: 0722-003650
6 ggr/start 13 sep/to 19-20.45/Grevedämme/
ledare: Anna Malcus

Arr nr 34154

Yoga för nybörjare

Kundalini Yoga

I samarbete med Träffpunkten Lindome
Kom i ledig klädsel, mattor finns att låna
men ta gärna med dig filt. OBS! PROVA PÅ &
ANMÄLAN! Tisdagen den 4 september kl. 1314.30 har du möjlighet att gå på ett kostnadsfritt tillfälle. Anmäl dig gärna på 031-315 26 43
eller mejla till traffpunkt.lindome@molndal.se.
Läs mer på medvetenyoga.se.
13 ggr/start 4 sep/ti 13-14.30/350 kr/ledare:
Anna Malcus, diplomerad Kundaliniyogaoch meditationslärare

Arr nr 34485

Gode mannens ABC

I samarbete med Överförmyndarenheten
Mölndal
Vi går igenom vad en god man får göra, måste
göra och absolut inte får göra. Vi har fyra fysiska träffar och tre på distans via webben.
Sista tillfället är ett provtillfälle, efter godkänt
prov erhålles ett intyg. Observera att kursen
inte ger kunskap för god man för ensamkommande barn. Sista anmälningsdatum är en
vecka innan start 11 okt. Anmälan är bindande.
För frågor om hur man får uppdrag som god
man i Mölndals stad var god kontakta "Överförmyndare i samverkan" på tel 031-315 18 80.
7 ggr/start 18 okt/to 18-20.30/ 2350 kr inkl.
material/ledare: Boel Holgersson

Arr nr 34174

Replokaler
Konsert- och eventlokal
Bil- och släputhyrning
www.musikberget.com
info@musikberget.com
Per Wockatz, Musikutveckling:
0738-53 68 08
Johan Bergquist, SV Mölndal:
0722-00 36 51
Musikberget är ett samarbete
mellan Musikutveckling i Göteborg AB
och Studieförbundet Vuxenskolan
i Mölndal.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Mölndal
Senior

Presenterar:

Öppen Kulturell
Mötesplats
Tisdagar kl 15-20.30 på
Konstkollektivet, Pixbovägen 5
i Mölndal
Här kan du oavsett ålder eller
tidigare erfarenhet prova på kulturworkshops, laga mat och mötas!
Vi vill vara en förutsättning för
integration i Mölndal och söker alltid
nya personer som vill vara med! Kanske
vill du hjälpa till med maten eller hålla
en workshop? Oavsett, kom förbi
eller hör av dig till oss!
anna@konstkollektivet.se,
ivar@konstkollektivet.se

Vi efterlyser fler som skulle kunna tänka sig att
vilja dela med sig av sin kunskap till andra och
starta kamratcirkel. En kamratcirkel främjar
kunskap, demokrati, trevlig samvaro och
nya vänner! En kamratcirkel kan egentligen
handla om vad som helst. Deltagarna kan
känna varandra sedan tidigare eller förenas
av ett gemensamt intresse. Grunden är
att ni är en grupp som vill lära er mer om
något tillsammans. Kontakta oss för mer
information: 0722-00 36 50

Nyhet! Polen – En av våra grannar

I samarbete med Föreningen Norden
Polen är ett land med lång historia med Sverige.
Vi hade åren 1592-1599 Sigismund III som gemensam kung. Polen förlorade dock sin självständighet under 1700-talet, men återfick den efter
första världskriget. Efter Sovjetunionens fall är
Polen nu en demokrati med fria val och marknadsekonomi. Vi startar två studiecirklar om
Polen och träffas en gång i månaden med avslut
våren 2019. Sommaren 2019 gör vi en sommarresa till Polen. Välkommen du också att vara med!
7 ggr/27 sep/to 18/materialkostnad tillkommer

Arr nr 34322

7 ggr/2 okt/ti 15/materialkostnad tillkommer

"Mölndalsgalan"
– musikteatergrupp
för personer med
funktionsvariationer
letar fler deltagare!
Älskar du att improvisera, sjunga, dansa, spela teater och har lite erfarenhet av
detta? Är du mellan 15-25 år? Då söker
vi dig, till vårterminen av Mölndalsgalan! Vi repeterar ca 3 gånger/ månad.
Kvällstid på Konstkollektivet
(Pixbovägen 5) i Mölndal.
Vid intresse kontakta
franck@konstkollektivet.se eller
anna@konstkollektivet.se och berätta
lite om dig själv.

"Musikens änglar"
En musikcirkel som repar på Grevedämmet (Pixbovägen 5) i Mölndal på
torsdagarna. Vi spelar instrument,
sjunger och har framförallt kul ihop. Vi
spelar allt från Cornelis/Elvis till Avicii.
Nu hoppas vi på fler deltagare till höstterminen 2018.
Vid intresse kontakta anna-karin.feragen@sv.se eller lars.nyren@icloud.com
och berätta om dig själv.
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Arr nr 34332
Anmälan till erling.alriksson1@telia.com,
Föreningen Norden, anna-karin.feragen@sv.se

Stickcafé hos Träffpunkten Kållered
I samarbete med GB:s Garn
Kom och umgås och sticka en stund. GB:s
Garn visar lite nyheter och det finns möjlighet
att handla garn på plats. Välkommen önskar
Doris & Maria.
1 gg per månad/4 ggr/12 sep, 10 okt, 7 nov,
12 dec/on 11-12

Ring 031-87 96 60 för ytterligare info.

Nyhet! Helgkurs i Akvarell

I samarbete med Träffpunkten Möllan,
Mölndals Stad
Kursen är till för både nybörjare och för dig som
målat tidigare. Akvarell är ett medium där det
är viktigt att lära känna olika pigment, färger,
papper o penslar och där mängden vatten styr. Vi
kommer att prova olika tekniker. Processen och
övningarna blir bilder eftersom vi har motiv runt
och inom oss. Det är ett äventyr att måla akvarell!
Karin Grönlund har rötter i Bohuslän och bor i
Mölndal ovanför Kvarnbyn och har haft kurser

och utställningar i många år. Mer info på gallerifaret.se eller mejla till gronlund.karin@telia.com.
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan
0722-00 36 50
22-23 sep/Berghemsgatan 6/ledare: Karin
Grönlund

Arr nr 34210

Linedance – Fortsättning

Välkommen att lära dig denna sociala och trevliga dans där man inte behöver vara par för att
delta. Linedance är inte bara en underbar dansform där glädje och rytm står i fokus. Det erbjuder även träning, kondition. Något mer medryckande än linedance är svårt att tänka sig!
10 ggr/start 5 sep/on 15.30-17/1100 kr/
Aktiviteten/ledare: Marina Bengtsson

Arr nr 34171

Café Förgätmigej på Berzelius
äldreboende i Mölndal

I samarbete med Demensföreningen MölndalHärryda, Berzelius äldreboende, Anhöriglots
Mölndals Stad
En mötesplats för dig och din närstående med
en demenssjukdom. Vi träffas och pratar, lär
av varandra och tar vara på livets glädjeämnen
tillsammans. Kaffe med dopp 20 kr.
Föranmälan till SV Mölndal: 0722-003650
Info: Demensföreningen Mölndal-Härryda, tel.
0730-9281 98
5 ggr/1 sep, 29 sep, 27 okt, 24 nov samt 8 dec/
lö 11-12.30

Arr nr 34434

Körsång för Seniorer

Är du medlem i SPF Sagsjön, Kvarnhjulet eller Strömstararna (eller vill bli) och gillar att
sjunga? Gå då med i SPF-kören Treklangen!
12 ggr/12 sep/on 10-12.15/350 kr Centrum
kyrkan Kållered/ledare: Mari-Anne Munz

Mer information lämnas av respektive förening
eller genom oss på SV. Ring 0722-00 36 50.
Arr nr 34207

Nyhet! Spanska – Nybörjare

I samarbete med Träffpunkten Möllan
Oavsett dina behov är det både roligt och utvecklande med ett nytt språk. Spanska är ett
utbrett världsspråk som talas och förstås i stora
delar av världen. Här lär du dig grundläggande
grammatik och hur man enkelt konverserar.
6 ggr/11 sep/ti 16-17.30/600 kr/ledare: Miguel
Martinez

Arr nr 34173

Några föreningar vi samarbetar med
Autism och Aspergerföreningen, DIS Väst (Datorhjälp i Släktforskningen), Demensföreningen
Mölndal-Härryda, FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna),
Föreningen Norden, Handpappersbruket, I Ren Kultur, Ingermanländska föreningen,
Järnvägsfrämjandet, Konstkollektivet, Kållereds hembygdsförening, Lindome hembygdsgille,
Mölndals hembygdsförening, Mölndals Biodlarförening, Mölndals Fotoklubb, Mölndals
Hemslöjdsförening, Mölndals Skateboardförening, SPF Seniorerna Kvarnhjulet,
Strömstararna och Sagsjön, Släktdata, Trädgårdsnätverket

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

Mölndal
Evenemang
LÖRDAG 1 SEPTEMBER

Vandring i Enerbacken

Samarbete med Mölndals Stadsmuseum
Med Lars Gahrn.
Start vid Kvarnbyvallen/järnvägsbron kl. 13/
Fri entré
LÖRDAG 1 SEPTEMBER

Invigning av Bifrostparken

Temat för dagen är ”Jämlik hälsa”. Programmet
innehåller bl.a. musik, utställare, fiskdamm,
korvgrillning, poängpromenad, femkamp, fotboll, filtloppis, lekar m.m. Allt är gratis!
SV informerar om sin kursverksamhet.
Bifrostparken, kl. 14-17

åtta av tio 16-åringar att de sett vuxna bete sig
illa på nätet. Vilken roll kan vi vuxna spela som
förebilder för barns relationer och aktiviteter
på nätet, i spel och i sociala medier? Var finns
de vuxna på den stora digitala skolgården? Vad
är okej och var går gränsen för en kränkning
– eller ett rent lagbrott? Dessa och många fler
frågor tar vi upp i workshopen "Vuxnas plats
på den digitala skolgården" om nätmobbning
och relationer på nätet. Workshopen leds av
Lina Bodestad som är legitimerad psykolog med
mångårig erfarenhet från skolans värld. Den
vänder sig till föräldrar, personal i förskola och
skola och andra som vill vara goda förebilder för
barn och unga i sin närhet.
Bio Etagé Lindome, kl. 18/Ingen avgift,
begränsat antal platser/Föranmälan till SV
Mölndal sv.se/molndal eller tel. 031-87 47 46

FREDAG 7 SEPTEMBER

Arr nr 24236

Kulturnatten invigs traditionsenligt på Gamla
Torget kl 18. Under kvällen sjuder Kvarnbyn av
musik, kultur, konst och andra trevligheter. SV
dyker upp där du minst anar!

ONSDAG 19 SEPTEMBER

Kulturnatt i Kvarnbyn

Gamla Torget, kl. 18-23
MÅNDAG 10 – LÖRDAG 29 SEPTEMBER

Halmhantverk

Barbro Svensson, boende i Kållered, är en känd
halmkonstnär och formgivare som tillverkat
många vackra och användbara alster av halm.
På Kållereds bibliotek visas en retrospektiv utställning av Barbros hantverk som tidigare också
kunnat ses på Mölndals museum. Hennes liv och
hantverk har även dokumenterats i en film, ”Halmens hantverk” av filmaren Dan Kristensson.

Leva med bipolaritet – går det?

I samarbete med Anhöriglots, Stadsbiblioteket och
Enhet Folkhälsa Samhällsarbete, Mölndals Stad
Föreläsningen handlar om att förstå det är en livslång sjukdom man får leva med. Att livet trots det
kan bli bra och att våra anhöriga är viktiga för oss
(men också att de har ett eget liv). Simone Gynnemo tar oss med på sin livsberättelse med stöd av
text och bild. Hennes berättelse ökar förståelsen
kring bipolär sjukdom och hur man kan förhålla
sig till den som drabbad eller anhörig.
Stadsbiblioteket Mölndal, kl. 18-19.30/Föran
mälan till sv.se/molndal eller tel. 0722-00 36 50

Arr nr 34172

Kållereds bibliotek

LÖRDAG 29 SEPTEMBER

SÖNDAG 16 SEPTEMBER

Samarbete med Mölndals Stadsmuseum
Med Lars Gahrn.

Vandring i Åby och Stallbacken

Bilder från Stensjön

Hembygdsföreningens bildgrupp visar bilder
från Stensjön.

Samling vid Storgatan/Baazgatan kl.13.00/
Fri entré

Kvarnbygården kl. 13.30/Fri entré
LÖRDAG 6 OKTOBER
MÅNDAG 17 SEPTEMBER

Vuxnas plats på den digitala
skolgården

I samarbete med Föräldrar emellan,
Mölndals Stad
Fler än tre av tio barn har någon gång blivit
utsatta för kränkningar på nätet. Samtidigt säger

Blue Age

I Ren Kultur
Holmström & Jardemark Quartet, Gilbert
Holmström tenor 6 sopransa, Rolf Jardemark
gitarr, Peter Janson bas, Anders Kjellberg
trummor. Från kl. 15 utställning i Galleri Fyra
små rum: Simon Arne, måleri.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl.16/ Biljetter
150 kr förbeställes på tel. 0705-26 73 14 eller
irene@ikonst.se
SÖNDAG 7 OKTOBER

Meccanomodeller – utställning

too-uppror inte längre behövs? Hur hänger barns
lek och utforskande ihop med vilket yrke och vilka vägar de väljer som vuxna? I den här föreläsningen ger vi oss ut på upptäcktsfärd i normernas
värld, med psykologen Lina Bodestad som skrivit
boken "Farliga prinsessor och ljuva monster – om
normutmanande föräldraskap". En hel del nya
insikter och aha-upplevelser utlovas!  
Mölndals Stadsbibliotek, kl. 17.30/Ingen avgift,
begränsat antal platser/Föranmälan till SV
Mölndal sv.se/molndal eller tel. 031-87 47 46

Arr nr 34238

TORSDAG 11 OKTOBER

Åldras med värdighet

I samarbete med Mölndals Stad träffpunkterna
och Stadsbiblioteket Mölndal
Att åldras är inte särskilt märkvärdigt – samtidigt är det mycket märkvärdigt. Ofta talar vi
om åldrandet som någonting negativt och svårt.
Tiden som återstår börjar bli begränsad och vår
vardag förändras. Vi kan kanske hitta en öppenhet att möta det okända och kanske till och med
bli nyfikna på den här fasen – ”den tredje åldern”
i våra liv? Nanne Hessel är certifierad psykoterapeut. I över 30 år har hon arbetat i egen regi och
hon har hållit många kurser, program och utbildningar i personlig utveckling och ledarskap.
Stadsbiblioteket Mölndal kl. 10-12/Föran
mälan till Studieförbundet Vuxenskolan i
Mölndal sv.se/molndal eller tel. 031-87 47 46,
0722-00 36 50

Arr nr 34216

LÖRDAG 13 OKTOBER

Chopin och 100 levande ljus

I Ren Kultur
Pianisten Henrik Kilhamn spelar 10 Nocturner
av F. Chopin. Från kl. 15 utställning i Galleri
Fyra små rum: Tony Roos, måleri

Kvarnbygården, kl. 13.30/Fri entré

Götaforsliden 13, nedre entrén, kl.16/ Biljetter
150 kr förbeställes på tel. 0705-26 73 14 eller
irene@ikonst.se

MÅNDAG 8 OKTOBER

LÖRDAG 13 OKTOBER

I samarbete med Föräldrar emellan,
Mölndals Stad
Hur kan vi hjälpa våra barn att upptäcka sin egen
glädje och sina egna drömmar i livet, utan att
begränsas av gammeldags könsstereotyper och
snäva normer? Hur skapar vi en framtid där #me-

Samarr Vuxenskolan Mölndal och Kållereds
hembygdsförening
Ta med dina frågor om Kållered och Kålleredsbor från äldre tider och kom till biblioteket!
Staffan Bjerrhede med flera från Kållereds
hembygdsförening, finns på plats under lördagen och skall försöka svara på det mesta.
Kanske kan du få veta något nytt om din släkt

Mölndals Hembygdsförening

Farliga prinsessor och ljuva
monster – om normutmanande
föräldraskap

Lina Bodestad.

Nanne Hessel.

Öppet hus med Staffan

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Mölndal
Matti Borg. Från kl. 15 utställning i Galleri Fyra
små rum: Sylwette Wikström, måleri.

eller du kanske själv har något att berätta? Foton, bilder och skolbilder från förr kommer att
finnas tillgängligt. Välkomna!
Kållereds bibliotek, kl. 10-14

Plattform & nätverk för fri kultur

SÖNDAG 14 OKTOBER

Bilder från centrala Mölndal
1950-1975

Hembygdsföreningens bildgrupp visar bilder.
Industrimuséet, Götaforsliden, kl.13.30/
Fri entré
TORSDAG 18 OKTOBER

Hembygdsafton

Samarbete mellan Mölndals stadsmuseum –
cykelutställningen, Föreningen Norden, KHF
och Studieförbunder Vuxenskolan
Lars Gahrn visar bilder och berättar om cykeln.
Konferensen, Mölndals stadsmuseum kl. 18/
Fri entré

Ny utställning den 13 oktober!

CYKLAR

Replokal, workshop, scen, ateljé,
evenemang eller kontorsplats?
Vi har rum och nätverk för dig som
arbetar inom konst och kultur!
För mer info:
www.konstkollektivet.se
info@konstkollektivet.se

SÖNDAG 28 OKTOBER

Pianosöndag med pianisten
Ha Young Sul

Musik av Roberts hustru Clara Schumann, och
några brev från Clara till Johannes Brahms.
Läsning Agnes Lundin. 15.30 introduktion
Bengt Lundin. Från kl 15.00 utställning i Galleri Fyra små rum: Irène Sjöberg-Lundin, måleri.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl.16/ Biljetter
150 kr förbeställes på tel. 0705-26 73 14 eller
irene@ikonst.se
LÖRDAG 3 NOVEMBER

Fässbergs kyrkogård

Lars Gahrn visar runt och berättar om gravarna.
Fässbergs kyrkogård kl. 13/Fri entré

Fri
entré!

SÖNDAG 4 NOVEMBER

Meccanomodeller – utställning

Mölndals Hembygdsförening. Obs! Sista utställningsdagen.

museum.molndal.se

LÖRDAG 20 OKTOBER

Musikaliska poeter – en konsert
med dikter

I Ren Kultur
Karin de Frumeri och Henric Holmberg, skådespelare, Daniel Berg, slagverk. Från kl. 15 utställning i Galleri Fyra små rum: Lily Charlotte
Lövenstierne, måleri och smyckeskonst i silver.

Brasafton

Birgitta Tingdal berättar om ”kapardrottnigen”
Johanna Hård. Staffan Bjerrhede berättar om
avrättningsplatsen i Sandbäck.
Stadsbiblioteket Mölndal, kl.10-12/60 kr inkl.
fika
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Kvarnbygården kl. 12-16/Fri entré
SÖNDAG 11 NOVEMBER

The swinging lady!

I Ren Kultur
En underbar söndag med pianisten Monica
Dominique – en söndag då allt kan hända! Från
kl 15.00 utställning i Galleri Fyra små rum:
Sylwette Wikström, måleri.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl. 16/ Biljetter
150 kr förbeställes på tel. 0705-26 73 14 eller
irene@ikonst.se
MÅNDAG 12 NOVEMBER

”Kura Skymning” med nordisk
berättartradition och litteratur

I samarbete med Föreningen Norden och
Lindome samt Kållereds Bibliotek
Välkommen att kura in skymningen på biblioteket som är den 22:a upplagan. Årets tema är Hjältar i Norden. Hjältarna har varit huvudpersoner
i de klassiska isländska sagorna också i modern
litteratur där både hjälte och antihjälte fortsatt
är centrala personkaraktärer. Kura Skymning-
projektet omfattar inte bara nordiska länderna,
utan också Estland, Lettland och Litauen.

TISDAG 13 NOVEMBER

Ind i en stjerne

I Ren Kultur
Sopranen Gitta-Maria Sjöberg och Magnus Ricklund vid flygeln. Musik av bl a Bengt Lundin och

För dig som drabbats av en demens
sjukdom och dina anhöriga. Vi träffas en
gång i månaden, dricker kaffe, pratar,
skrattar och tar vara på livets glädje
ämnen tillsammans.

TORSDAG 25 OKTOBER

Kvarnbyvandring med Lars Gahrn från Kvarnbygården kl. 14.

LÖRDAG 10 NOVEMBER

MÅNDAG 22 OKTOBER

Götaforsliden 13, nedre entrén, kl.16/ Biljetter
150 kr förbeställes på tel. 0705-26 73 14 eller
irene@ikonst.se

Julmarknad i Kvarnbygården

Lindome bibliotek och Kållereds bibliotek,
kl. 19

Café Förgätmigej

I Ren Kultur
Med Parallel Activity som tillsammans skapar
en kreativ och genreöverskridande musik från
riffbaserade låtar till finstämda ballader. Carl
Svensson och Erik Ivarsson gitarr Alfred Lorinius bas och Johan Björklund trummor.

LÖRDAG 10 NOVEMBER

Kvarnbygården 13.30/Fri entré

Götaforsliden 13, nedre entrén, kl.16/ Biljetter
150 kr förbeställes på tel. 0705-26 73 14 eller
irene@ikonst.se

Måndagsjazz i Katakomberna

Götaforsliden 13, nedre entrén, kl.16/Biljetter
150 kr förbeställes på tel. 0705-26 73 14 eller
irene@ikonst.se

Ett samarbete mellan Berzelius
äldreboende/Förenade Care,
Demensföreningen Mölndal-Härryda

Plats: Berzelius Träffpunkt
(Terrakottagatan 1 A, Mölndal)
Tid: kl. 11-12.30
Kostnad: 20 kr för kaffe med dopp

Föranmälan till: Ulrika Fredh, 031-387
22 03, ulrikaf@forenadecare.com

Utställning kring Nordiska
Designpriset

I samarbete med Föreningen Norden,
Mölndals Hembygdsförening, Kållereds
Hembygdsförening
Islänningen Brynjar Sigurdarson tilldelas
Nordiska designpriset 2018 med motiveringen;
stark förankring i det isländska kulturarvet,
nämligen berättartraditionen och fisket.
Röhsska Museét, kl. 17/Fri entré
TORSDAG 15 NOVEMBER

Föreläsning med SPES

I samarbete med Mölndals Stad
folkhälsoenheten samt Mölndals stadsbibliotek
SPES (Suicidprevention och efterlevandes stöd)
är en rikstäckande ideell organisation som är
partipolitiskt och religiöst obunden och som
är till för alla som mist en familjemedlem,
släkting, partner eller god vän genom suicid.
På föreläsningen kommer vi presentera organisationen och vårt ideella arbete närmare samt
även visa en kortfilm på c:a 5 minuter, "Steg för
livet" som gjorts av Suicidprevention i Väst och
Västra Götalandsregionen.
Mölndals Stadsbibliotek, kl. 18
LÖRDAG 1 – SÖNDAG 2 DECEMBER

Jul i Kvarnbyn

Kvarnbyn håller öppet kl. 11-17

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

SmåföretagsAkademin

NYHET!

Nu lanserar vi kurser för småföretagare i
fyra kommuner. Genom ett brett samarbete
med företagsföreningar, kommuner och
NyföretagarCentrum har Småföretags
Akademin skapats. Kurserna är efterfrågabaserade, kostnadseffektiva och genomförs lokalt med välrenommerade lärare
från näringslivet.
SmåföretagsAkademin marknadsför vissa baskurser i de fyra kommunerna Alingsås, Lerum, Partille

och Mölndal. Dessutom kommer
specifika kurser att anordnas på de
olika orterna i samarbete med det

lokala partnerskapet som finns där.
Bland annat erbjuds kurser i bokföring, starta eget, sociala medier,
e-handel, entreprenadjuridik och
kontrollansvar för bygg och entreprenad. För mer detaljerad information om dessa kurser se under
respektive ort.
Om så önskas kan kurser skräddarsys för ett företag som har flera
medarbetare som behöver kompetensutvecklas.
Har du frågor rörande andra
ämnen kontakta respektive kontor.
Vill du bli lärare i Småföretags

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

Kurser för
företagare!

Akademin? Kontakta Johan Eklund,
verksamhetschef, på 0705 339 117
eller johan@sv.se.
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Partille

ADRESS: Gamla Kronvägen 62 E, 433 33
MAIL: partille@sv.se TEL: 031-26 55 70

Keramik – skapa dina personliga
äpplen och fåglar, Jonsered

Under kreativa timmar får du tips och idéer om
hur du tillverkar dina keramiska alster. I priset
ingår 1 kg lera, glasering och skröjbränning
och glasyrbränning. Leverans av färdiga alster
sker 3 veckor senare till samma plats där du
tillverkade dina alster. Självklart bjuds det på
en god höstfika.
13 okt/lö 11-14/500 kr/ledare: Ulrica Elmberg

Arr nr 34461

Keramik – skapa dina personliga
julgranskulor och granar,
Sävedalen

Konst & hantverk
Keramik

Här provar vi på olika tekniker med lera som
att kavla, ringla, skulptera och tumma. Vi gör
mönster, dekorerar och glaserar. Observera att
det ej är drejkurser. Lokalen är i Källarvekstan
på Röliden 92 i Sävedalen eller Grindstugan i
Jonsered, William Gibsons väg 13.

Keramik dagtid, Jonsered

Max 10 personer. Glasyr och bränning ingår,
men kostnad för lera tillkommer (50 kr/kg).
4 ggr/start 20 sep/to 11-14/750 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 34416

Keramik för vuxna, kvällstid,
Sävedalen

Max 6 vuxna i en grupp. Glasyr och bränning ingår, men kostnad för lera tillkommer (50 kr/kg).
4 ggr/start 24 sep/må 18-21/900 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 34417

Keramik för vuxna, kvällstid,
Sävedalen

Max 6 vuxna i en grupp. Glasyr och bränning ingår, men kostnad för lera tillkommer (50 kr/kg).
5 ggr/start 6 nov/ti 18-20.15/900 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 34448

Keramik för barn (från 7 – 15 år),
Sävedalen

Max 8 barn i en grupp. Lera, bränning och glasyr ingår i priset
5 ggr/start 25 sep/ti 16.45-19/750 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 34449
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Under kreativa timmar får du tips och idéer om
hur du tillverkar dina keramiska alster I priset
ingår 1 kg lera, glasering och skröjbränning och
glasyrbränning. Leverans av färdiga alster sker 3
veckor senare till samma plats där du tillverkade
dina alster. Självklart bjuds det på en god julfika.
21 nov/on 18-21/500 kr/ledare: Ulrica Elmberg

Arr nr 34476

Keramik – skapa dina personliga
tallrikar och fat, Sävedalen

Under kreativa timmar får du tips och idéer om
hur du tillverkar dina keramiska alster. I priset
ingår 1 kg lera, glasering och skröjbränning och
glasyrbränning. Leverans av färdiga alster sker 3
veckor senare till samma plats där du tillverkade
dina alster. Självklart bjuds det på en god julfika.
22 nov/to 18-21/500 kr/ledare: Ulrica Elmberg

Arr nr 34477

Grafiskt tryck – Gör din egen
konst, Jonsered

Ett lätt sätt för dig som snabbt vill komma igång
och måla! Tekniken är enkel och görs för hand
och lätt att variera på många roliga sätt. Vi använder oss av grafikfärg, penna, glasskiva och
grafikpapper. Vill man färglägga motiven så
kommer det finnas färger att använda. Inga förkunskaper behövs. Kursen är vid ett tillfälle och
varar i tre timmar. Allt material och fika ingår.
17 okt/on 17.30-20.30/650 kr/ledare:
Maria Bernhardsson

Arr nr 34479

Klädsömnad med Inga-Britt
Pettersson

Välkommen till våra populära cirklar i klädsömnad med Inga-Britt! Här lär vi oss måttagning, mönsterstorlekar, att klippa till plaggen,
sy knapphål, kragar, ärmar med mera. Du väl-

Partille

jer själv vad du vill sy och får vägledning av vår
erfarna ledare. Fyra grupper:
Må 9-11.30 Arr nr 34296
Må 12-14.30 Arr nr 34297
Ti 17.45-20.45 Arr nr 34298
On 17.45-20.45 Arr nr 34300
10 ggr/start 17, 18, 19 sep/1575 kr/ledare:
Inga-Britt Pettersson

Målning och teckning

Här kan du arbeta med olja, akvarell, teckning
eller den teknik som passar dig bäst. Med stöd
av vår kunniga ledare utvecklar du nya tekniker. Passar både dig som är nybörjare eller har
målat tidigare.
12 ggr/start 12 sep/on 17-20/1600 kr/ledare:
Susanne Edfeldt

Arr nr 34290

Porslinsmålning

Traditionell porslinsmålning där ditt eget skapande och din kreativitet står i fokus. Passar
både nybörjaren och den som målat tidigare.
12 ggr/start 13 sep/to 18.30-21/1050 kr/ledare:
Anita Ericsson

Arr nr 33988

Kreativ-prova-på-dag:
Måla med Olja – Metal
Art – Porslinsmålning –
Styrkjärnsmålning
lö 13 okt/förmiddag: 10-12.15
Måla med strykjärn – för dig som tror att
du inte kan måla!

Passar också för dig som målat tidigare. Med
strykjärn och vaxfärger skapar vi abstrakta
målningar, naturmotiv och annat spännande.
Inga förkunskaper krävs. Material ingår.
200 kr/ledare: Anna Jacobsson
Porslinsmålning

Traditionell porslinsmålning där ditt eget skapande och din kreativitet står i fokus. Måla en
egen mugg med personlig touch. Passar både
nybörjaren och den som målat på porslin tidigare. Föremålet lämnas för bränning och hämtas en vecka senare. Material ingår.
100 kr/ledare: Anita Ericsson
Måla i olja

Materiel ingår.

100 kr/ledare: Susanne Edfeldt

Arr nr: 34344

lö 13 okt/eftermiddag: 13-15.15
Metal Art – Gör om ett föremål så att det
ser ut som metall

Med aluminiumtejp, kartong, färg m.m skapar

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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vi alster i industristil. På Prova-på-dagen gör vi
en tavla av frigolit som vi förvandlar till plåt/
metall. Material ingår.
200 kr/ledare: Anna Jacobsson/Annas
veranda
Porslinsmålning

Traditionell porslinsmålning där ditt eget skapande och din kreativitet står i fokus. Måla en
egen mugg med personlig touch. Passar både
nybörjaren och den som målat på porslin tidigare. Föremålet lämnas för bränning och hämtas en vecka senare. Material ingår.
100 kr/ledare: Anita Ericsson
Måla i olja

Material ingår.

100 kr/ledare: Susanne Edfeldt

Arr nr 35321
Det går att komma förbi denna lördag för
att titta. Vill du delta och säkra en plats,
begränsat antal, behöver du föranmäla dig
via webben alt på 031-26 55 70 Fler prova-pågrupper kan tillkomma.

Stickcafé

Kliar det i fingrarna? Är du dagledig? Vi vill
gärna bli fler, är du nyfiken så kom gärna förbi Sävedalens Gårdscafé, på Göteborgsvägen
85. Vi är ett glatt gäng som träffas varannan
tisdag, jämna veckor, 15-16.30. Vi träffas med
några få undantag under hela året. Kom förbi
och fråga efter Cecilia så välkomnar hon dig!
Vill du ringa alt har några frågor når du Cecilia på 031-775 91 62. Kostnadsfri.
Arr nr 34358

Måla med strykjärn – vaxkritor

Måla med strykjärn – för dig som tror att du inte
kan måla! Passar också för dig som kan måla.
Med strykjärn och vaxfärger skapar vi abstrakta
målningar, naturmotiv och annat spännande.
Inga förkunskaper krävs! Material ingår.
24 okt/on 18-21/475 kr/ledare: Anna
Jacobsson/Annas veranda

2 ggr/22 sep/lö 10-16/ samt 25 sep/ti 17-20/975
kr inkl. material/ledare: Pia Wockatz

Arr nr 34224

Betonggjutning – fortsättning

En fortsättningskurs för dig som provat att gjuta i betong tidigare.
2 ggr/1 sep/lö 10-16/samt 4 sep/ti 17-20/975 kr
inkl. material/ledare: Pia Wockatz

Arr nr 31346

Blomsterarrangemang
– grundkurs

Under tre tillfällen lär vi oss binda vackra
buketter och dekorationer, både runda och på
höjden. Vi lär oss binda bukett i spiral- och i
nivå, höstdekoration på fat samt gör en advent/
julkrans. I kursen ingår allt material.

Trädgårdsdesign – fortsättning

Vi går igenom var olika växter trivs och hur man
hittar rätt växt till rätt plats i trädgården. Fokus
ligger på perenner och hur man kan komponera
ihop dem för att skapa en hållbar och vacker
plantering. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar där du som deltagare får tillfälle
att gestalta olika planteringar. Kursen kräver
inga förkunskaper, kan genomföras separat från
grundkurs alt som påbyggnadskurs.
20 okt/lö 10-16/500 kr/ledare: Sophie
Hamilton

Arr nr 34278

3 ggr/start 26 sep, 24 okt, 21 nov/on 18.30-21/
1550 kr/ledare: Solveig Hedenblom och
Gunilla Josefsson

Arr nr 34346

Arr nr 34093

Metal Art – industristil

Gör ett föremål så att det ser ut som metall.
Med aluminiumtejp, kartong, färg mm skapar
vi alster i industristil. Tag med något du tröttnat på, så som en tavla, liten hylla, kartong,
prydnadssak eller någon mindre pryl så förvandlar vi den till plåt/metall. Övrigt material
ingår i kursavgiften.
21 nov/on 18-21/475 kr/ledare: Anna
Jacobsson/Annas veranda

Arr nr 34347

Blomsterarrangemang
– fortsättning

I kursen ingår allt material.

3 ggr/start 3 okt, 31 okt, 28 nov/on 18.3021/1550 kr/ledare: Solveig Hedenblom och
Gunilla Josefsson

Trädgårdsdesign – grund

Betonggjutning – grundkurs

Lär dig tekniken att gjuta i betong och skapa
din egen trädgårdskonst, fågelbad, krukor,
inredningsdetaljer etc. Materialkostnad är inräknad i kursavgiften. Vid framställan av mer
avancerade objekt kan viss materialkostnad
tillkomma. Bli inspirerad? Titta gärna in på
Facebook, Röda stugans Njuteri eller pias.praktiska.pedagogik.se.

Studieförbundet
Vuxenskolan
Partille

3 okt – Vi gör en höstbukett i rede.
31 okt – Vi gör en färgstark dekoration.
28 nov – Vi gör en advent/juldekoration.

Arr nr 34281

Trädgård

Gilla oss på
Facebook!

Pilflätning – korg i
ramverksflätning, helgkurs

Vi går igenom designprocessens olika steg som
hjälper dig att skapa en hållbar och vacker
trädgård. Vi tar bland annat upp: platsanalys,
önskningar, behov och begränsningar. Former,
stil, funktioner, karaktär och rumsbyggande.
Kursen kombinerar teori med praktiska övningar där du som deltagare får gestalta olika
trädgårdsrum. Kursen kräver inga förkunskaper, kan byggas på med fortsättningskursen.

Pil är ett suveränt material att skapa med.
Under denna helgkurs lär vi oss fläta en rund
korg med ramverksflätning. Det är en mycket
välkänd och traditionell typ av korg som vi
tillverkar i pil. Kursen passar både nybörjaren
och den som testat att jobba med pil tidigare.
För bilder och inspiration, se miriamg.se. Materialavgift tillkommer med 200-250 kr. Material köps på plats och betalas kontant eller
med Swish.

29 sep/lör 10-16/500 kr/ledare: Sophie
Hamilton

20-21 okt/lö-sö 9-16/1400 kr/ledare: Miriam
Göransson

Arr nr 34277

Arr nr 34301

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Kurser på Lilla
Jordbruket

Barn över 7 år, max 3 barn per vuxen. Barn
under 7 år, max 1 barn per vuxen. Vi samlas i
korsningen mellan Östra Bäckevägen och Ugglumsleden. Hela turen är på ca 2 km.

Börja odla – kom igång med
ettåriga grönsaker

Vill du komma igång och odla din egen mat?
Denna inspirationskväll hjälper dig med praktiska tips och råd om hur du odlar ettåriga
grönsaker – från din egen jord till bord!

1 prova-på-gg /21 okt/sö 10-14/250 kr per
barn/50kr per vuxen (självkostnadspris)
/Sävedalen/ledare: Hanna Olausson
och Tobias Sloth Hansen på Naturtid,
kandidatexamen i friluftsliv, kultur- och
naturvägledning från Norge

20 nov/ti 18-20.30/350 kr/ledare: Hanna
Olovson

Vid frågor maila: kontakt@naturtid.se eller
ring 0768-89 58 40
Arr nr 35232

Mycket mat – lite jobb!

Mini-retreat med yoga och
mindfulness

Arr nr 34386

Vilka grödor och växter ger dig mest mat för
minst jobb? Denna kvällskurs hjälper dig att
få till mesta möjliga på tallriken från ditt egna
grönsaksland!

Arr nr 34387

Höstpaus med fokus på vila och återhämtning.
Under två dagar möts vi i en trygg miljö och
ägnar oss åt olika aktiviteter inom yoga och
mindfulness såsom dynamisk yoga, yinyoga,
meditation (sittande och gående) restorative
yoga och korta mindfulnessövningar.

Odla mikrogrönt

2 ggr/13-14 okt/lö-sö 9-16/950 kr/ledare: Kina
Nyman och Anna Hansdotter

27 nov/ti 18-20.30/350 kr/ledare: Hanna
Olovson

Vi lär oss skottodling inomhus steg för steg, hur
det går till och inte minst all god mat man kan
laga med skörden! Vi smakar på olika skott och
får se de olika växtstadierna i Lilla jordbrukets
egna odlingar.
24 okt/on 18-20.30/350 kr/ledare: Olle Olsson

Arr nr 34385

Arr nr 34478

Yinyoga

Yinyoga är en lugn yogaform där vi sitter eller
ligger i olika positioner utan att forcera kroppens
muskler. I positionerna utövar vi medveten närvaro där fokus ligger på att arbeta med ett kärleksfullt förhållningssätt mot jaget och kroppen.
5 ggr/start 27 sep/to 16.30-18/525 kr/ledare:
Kina Nyman

Kropp, själ &
friskvård

Arr nr 34398

5 ggr/start 1 nov/to/15 nov utgår. 16.3018/525kr/ledare: Kina Nyman

Naturtid – Äventyrsvandring för
familjer

Ta med barnen på en vandring utöver det vanliga. Vi går, klättrar och kryper fram där få väljer
att färdas. Tillsammans lär ni er att utforska
och utmana skogens mindre tillgängliga platser
på ett tryggt och lekfullt sätt. Ta med egen matsäck, dricka och oömma kläder efter väder. Bra
med regnkläder och gummistövlar om det är
fuktigt i marken. Vi bjuder på fika över öppen
eld. Barn måste komma i sällskap med vuxen.

Arr nr 34408

Line dance – Steg 1

Line dance är en härlig dansform där glädje och
rytm står i fokus. Bra träning för balans, koordination och kondition. Välkommen att lära dig
denna sociala och trevliga dans där man inte
behöver vara par för att delta.

4 ggr/start 11 sep/ti 18.30-21/500 kr/ledare:
Torsten Palm

Arr nr 33913

10 ggr/start 13 sep/to 16.45-18.15/900 kr/
ledare: Marina Bengtsson

Mat & dryck

Line dance – Fortsättning steg 2

Matlagningskväll – Hälsosam
matlagning

Arr nr 34231

Line dance är en härlig dansform där glädje och
rytm står i fokus. Bra träning för balans, koordination och kondition. Välkommen att lära dig
denna sociala och trevliga dans där man inte
behöver vara par för att delta. För dig som provat Line Dance tidigare.
10 ggr/start 13 sep/to 15.15-16.45/900 kr/
ledare: Marina Bengtsson

Arr nr 34283

Bli vän med din rullstol – Teori
och praktik för ett aktivt liv

Är du ovan med din rullstol, vill du komma
igång med att träna, lär dig grunderna i
rullstolsteknik med oss. Vi vänder oss till dig
som är rullstolsburen alt som så småningom
kommer att bli rullstolsburen. Du kan vara
mellan 7–75 år och med eller utan assistans.
För dig som har manuell rullstol alt för dig
som vill prova manuell rullstol, (vi har några
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rullstolar att låna). Kursen vänder sig även
till dig som är anhörig, vän eller personal. Vi
kommer att varva både teori och teknik. Första
tillfället teori i SV Partilles lokaler, därefter 1
tillfälle på Allums köpcenter i Partille samt 2
tillfällen på Kviberg. Obs! 1: tillfället tisdag 11
september, därefter torsdagar.

Vi lagar mat med råvaror som har nyttiga egenskaper för människan, fokus ligger på vegetariskt.
19 sep/on 18-21/550 kr/ledare: Tony Dahl

Arr nr 34394

Matlagningskväll – Innovativ
matlagning

Ur vår råvarukorg med massa godsaker kombinerar vi gemensamt en 3 rätters meny.
17 okt/on 18-21/550 kr/ledare: Tony Dahl

Arr nr 34396				

Fermenterade drycker

Lär dig tillverka fermenterad dryck med det
naturen har att erbjuda för säsongen av grönsaker, frukt, bär, kryddor och honung, det är bara
att låta fantasin flöda. Att fermentera dryck
är okomplicerat och kräver i de flesta fall inga
specialingredienser. Fermenterade drycker är
ett välgörande, delikat och festligt alternativ

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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till läsk och så välsmakande och törstsläckande
att även små barn kan uppskatta och njuta av
drycken. Under kursen kommer vi att tillverka
tre olika fermenterade drycker som ni sedan får
med er hem att vaka över och sköta om.
12 sep/on 18-21/525 kr/ledare: Torsten & Lisa
Palm

Arr nr 33912

praktiska övningar, konversation, lek och sång?
Du bör kunna presentera dig själv på italienska
utan några svårigheter. För dig som läst alt prövat på italienska tidigare.
11 sep/tis 10-12.15/1200kr/ledare: Cornelia
Schmidt

Arr nr 35302

Mjölksyrning av grönsaker

Mjölksyrade grönsakers nyttighet är både väl
beprövad och numera också vetenskapligt belagd. Deras vänliga bakterier: probiotika är ett
mycket billigare och bättre alternativ än att
köpa som tillskott från apoteket eller hälsokosten. Syrade grönsaker är riktigt superfood!
På kursen lär vi oss hur man syrar grönsaker
teoretiskt och praktiskt. Fokus kommer att
ligga på vitkål men eventuellt också blandade
grönsaker. Det blir också provsmakning av olika syrade produkter. Du får med dig 2 st burkar
med grönsaker som du får vårda hemma. Ingredienser och burk ingår i priset.

SV kan
utveckla din
förening! Önskar
ni utveckla er
styrelse? Låt SV
hjälpa dig!

i bokföringen, kontoplan, resultat och balansräkning, moms och preliminärskatt samt vad
som kan bli fel i bokföringen.
Förkunskaper: Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen. Dock är det bra om du
har vana av att använda datorer.
5 ggr/1000 kr/ledare: Christer Jonsson

Välkommen med din intresseanmälan, kurs
startar vid tillräckligt många anmälda.
Arr nr 31904

Starta eget – Intresseanmälan

Går du i starta-eget-tankar? Då är denna kurs
något för dig! I den här kursen går vi igenom; att
utveckla en affärsidé, varför starta eget, att göra
en affärsplan, olika företagsformer, lagar och
regler vid företagande, ansvar som egen arbetsgivare, bokföring och skatter samt finansiering.
3 ggr/200 kr/ledare: Christer Jonsson

Välkommen med din intresseanmälan, kurs
startar vid tillräckligt många anmälda
Arr nr 31905

10 okt/on 18-21/525 kr/ledare: Torsten Palm

Arr nr 33911

SPF Svalan

Övrigt
Släktforskning – grundkurs

Är du intresserad av släktforskning och vill
komma igång och lära dig grunderna, då passar
kursen dig. Du behöver inte ha några förkunskaper vid kursens start. Vi lär oss grunderna
i hur man forskar, var man hittar upplysningar
om sina förfäder och hur vi sparar dem. Vi går
även igenom hur man sparar på bilder och andra handlingar som berör våra släktingar. Bärbar dator är ett krav. Vid första tillfället kan du
få hjälp med att beställa lämpligt program till
din dator. Avgift för program tillkommer.
10 ggr/start 13 sep/to 13-16/1000 kr/ledare:
Bo Dahlgren

Arr nr 34942

Italienska – Nivå A1/A2

Vill du lära dig italienska på ett roligt sätt, med

SmåföretagsAkademin
I samarbete med NyföretagarCentrum,
kommuner och företagsföreningar
SmåföretagsAkademin erbjuder ett lokalt utbud
av kurser anpassade för småföretagare för att
man på ett enkelt och prisvärt sätt ska kunna
kompetensutveckla sig och sitt företag.

Bokföring, grundkurs
– Intresseanmälan

Har du eget företag? Eller jobbar du i ett och
vill komma vidare? I denna kurs lär du dig
grunderna i företagets bokföring. Genom att
ha god insikt i ekonomin kan företaget ta rätt
beslut. Få koll på dina siffror och fokusera på
din verksamhet. Du kommer bl.a. lära dig: vilka
skyldigheter man har och vad man bör tänka på

Arrangerar bl.a. studiecirklar, föreläsningar
och medlemsmöten med underhållning. Samtliga studiecirklar hålls i SV:s lokaler och anmälan sker till SV Partille: 031-26 55 70. För att
delta i våra arrangemang behöver du vara medlem i SPF Svalan, vid intresse kontakta Bibbi
Wahlqvist 0703-69 52 23.

Läs och res

Under hösten kommer vi att läsa om Östergötland.
Vi delger varandra delar av historia, geografi,
kultur, litteratur m.m. under trevlig gemenskap.
10 ggr/19 sep/on 10-12.15/kostnadsfri

Anmälan: SV Partille 031-26 55 70
Frågor: Rut Söderberg 0763-96 57 57
Arr nr 34308

Matlagning för singlar

Behöver du inspiration till goda rätter för dina
måltider? Vi lagar mat i mindre grupper och får
olika uppgifter enligt recept. Kom och ha en ro-

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Partille
lig kväll i trevligt sällskap. Har du någon allergi
meddela det vid anmälan. Vi träffas i hemkunskapslokalen på Gamla Kronvägen 66 B. Obs
begränsat antal deltagare, först till kvarn. Råvarukostnad betalas in till Svalan efter kursen.
Senaste anmälningsdag 25 sept. Frågor: Agneta
Hjelm Strömberg 031-56 33 01.
2 okt/on 16–20/råvarukostnad betalas i
efterskott

Arr nr 34311
					

Sanela
Omanovic,

Integrationssamordnare
”Inom vår avdelning arbetar vi
med asyl, integration och mångfald,
bl.a. genom verksamhet som stärker
kunskaper i det svenska språket och
det svenska samhället samt främjar
deltagande i arbets- och samhällslivet.”

Fredagsdans till inspelad musik

Vill du läsa och diskutera kring intressanta
böcker? Vi träffas på fredagar kl.10-12.15 i våra
lokaler på Gamla Kronvägen 62 E med start i
september.

”Hembygdsrörelsen är en del av det levande
samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt
synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund”. Har du frågor om föreningen kontakta:
Ann Svensson 0708-12 25 18

Litteraturcirkel

Att leva i Partille nu och förr

Arr nr 34551

Arr nr 32971

Aktiva Seniorer
Veta mera

Vi väljer tillsammans ut intressanta ämnen,
t.ex. länder, "berömda" profiler" eller företeelser som vi diskuterar utifrån olika perspektiv.
Frågor, kontakta: Anna-Stina Orstadius, tel.
031-44 54 91
6 ggr/varannan vecka/jämn/20 sep/to 1012.15/kostnadsfri

Arr nr 34552

Vi väljer tillsammans ut skönlitterära böcker och
diskuterar under trevliga former hur vi uppfattat
och bedömt boken. Under hösten kommer vi att
fokusera på Danmark och danska författare.
Frågor, kontakta: Inger Blaho 0735-80 84 19
3 ggr/1 gg per månad/28 sep/to 10-12/
kostnadsfri

Vill du vara med på Språkcafé
eller vår Läshörna?

Vi välkomnar dig som är eller vill bli volontär
och dig som är i behov av att träna svenska,
både muntligt och skriftligt.

Är du intresserad av att få veta
mer eller har egna idéer?

Kontakta Sanela Omanovic på 031-26 55 70.

Dala Gille

Är Du född i Dalarna eller gift/sambo alt. nära
släkt med sådan person är Du självskriven som
medlem i Dala Gille i Göteborg. För den som
inte tillhör dessa kategorier, men som har bott i
Dalarna under en längre period kan också vinna medlemskap i Gillet.
Är du intresserad och vill deltaga och/eller bli
medlem, 150 kr/pp/år: Kontakta Åke Petterson
0733-74 33 11 alt rattvik10@gmail.com

Dala Gille besöker anrika
Frimurarlogen i Gbg

Den välkände medlemmen Gillis Edman guidar.
Plats, Södra Hamngatan 32. Bindande anmälan
genom betalning Gillets plusgirokonto 447 86-2
senast 5 nov. Frågor: Åke Petterson 0733-74 33 11
15 nov 11-14.30/to 200 kr medlem/250 kr ej
medlem inkl. lunch

Arr nr 34524

Några föreningar vi samarbetar med
SPF Svalan, Aktiva Seniorer i Partille, Partille Hembygdsförening, Aktiespararna i Partille,
Dala Gille, Götas Vänner, Kultur Ella, Levande Lexby, Mat för Alla, Partille Biodlarförening,
Rädda Barnen, Ärtgänget och Educational suport to Nepal.
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I samarbete med Kultur & Fritid
Vill du öva på din svenska? Vill du lära känna
nya människor och lära dig om olika kulturer?
Språkcaféet är en mötesplats där vi samtalar
på lätt svenska över en fika och gör något roligt
ihop.

Läshörna

Partille
hembygdsförening

5 ggr/må 17 sep/må 10-12.15/kostnadsfri

Språkcafé

On 14–15.30/Kulturum, Partille/lokal:
Utställningshallen
5 sep Pratstund och fika
19 sep Tema: Resor
3 okt
Tema: Mode
17 okt Ordlek
31 okt Tema: Böcker
14 nov Tema: Hälsa
28 nov Tema: Film
12 dec Tema: Avslutning med knytkalas

Kom och dansa in helgen, vi träffas vid två
tillfällen i SVs hantverkslokal på Gamla
Kronvägen 66 B. Tag med lämpliga inneskor.
Lättare fika kommer att erbjudas för 20 kr.
Obs begränsat antal platser, först till kvarn.
Anmälan: SV Partille 031-26 55 70 Frågor:
Kerstin Wesley 0702-97 21 00. Anmälan till
båda tillfällena.
19 okt kl. 15-16.30 Arr nr 34309
16 nov kl. 15-16.30 Arr nr 34310

Vi lever in en växande kommun med ständigt
ökande antal invånare. Denna cirkel vänder sig
främst till dig som är nyinflyttad och/eller vill
lära känna din hembygd lite mer!
Anmälan: SV Partille 031-26 55 70 Frågor: Per
Arne Skansen 0703-97 31 04

Integration &
mångfald

Dansar du eller spelar
i band? Söker du repeller danslokal?
Vi kan hjälpa dig med lokaler,
kontakter, branschtips, rabatter i
musikaffärer mm.
Kontakta daniel.palm@sv.se
eller 0739-82 42 45.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

Partille
Evenemang
LÖRDAG 15 SEPTEMBER

Musikcafé: Röda, Röda Blomster

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
En föreställning med berättande, dikter, sång
och musik. Välkommen in i Dan Anderssons
värld med spelmän och tiggare som sliter för
sitt levebröd. Han var drömmaren och sökaren
som kunde trollbinda andra med sin berättarkonst och sina sånger. Trots alla hinder blev
han författare och är älskad än idag.
Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré
TORSDAG 27 SEPTEMBER

QUIZ på Kulturum

Arrangeras i samarbete med Seniorträffen och
Hälsodisken
Välkommen till vår roliga och lagom svåra
frågesport! Alla deltagare delas in i lag, så det
går utmärkt att komma utan sällskap. Många
priser! Vill du fika så köper du vad du vill ha i
caféet.
Kulturum, Caféscenen kl. 16-17.30/Ingen
deltagaravgift/Ingen föranmälan
LÖRDAG 13 OKTOBER

Musikcafé: Elin-Louise

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Elin-Louise Ahlberg är lika mycket en traditionsbärare som en förnyare. Lika mycket Ulla
Billquist och Maybelle Carter. Lika mycket humor som svärta. En orädd artist som älskar att
stå på scen och slänga käft med publiken, men
också en funderande och grunnande låtskriverska som inte väjer för allvaret.
Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré
ONSDAG 17 OKTOBER

Föreläsning – Konsten att åldras

Arrangeras i samarbete med Hälsodisken
Någonstans i 50- till 70-årsåldern träder de flesta av oss in i ett gränsland som bär ett stänk av
vemod och förlust. Livet förändras och nya existentiella frågor väcks. Samtalsterapeuten Nanne
Hessel öppnar våra ögon för det nya. Kanske ska

Musikcafé med Elin-Louise Ahlberg.

vi inte vara så rädda för förändringarna? Kanske
kan vi titta med nyfikenhet och lust på den tredje
åldern, som denna nya fas ibland kallas!
Hörsalen i Partille Kulturum, kl. 18-20
(obs tiden!)/Fri entré/Ingen föranmälan,
begränsat antal platser

TORSDAG 25 OKTOBER

QUIZ på Kulturum

Arrangeras i samarbete med Seniorträffen och
Hälsodisken
Välkommen till vår roliga och lagom svåra
frågesport! Alla deltagare delas in i lag, så det
går utmärkt att komma utan sällskap. Många
priser! Vill du fika så köper du vad du vill ha i
caféet.
Kulturum, Caféscenen kl. 16-17.30/ Ingen
deltagaravgift/Ingen föranmälan

Vi arbetar med
integration och
mångfald!

LÖRDAG 17 NOVEMBER

Musikcafé: Livet är som ett
solblänk

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Hjärtskärande sånger av Carlos Gardel, tangomusikens första superstjärna. Nyöversättningar
av Claes Pihl. Med sångerskan Maria Pihl och
Per Johansson vid pianot.
Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré
TORSDAG 29 NOVEMBER

QUIZ på Kulturum

Arrangeras i samarbete med Seniorträffen och
Hälsodisken
Välkommen till vår roliga och lagom svåra
frågesport! Alla deltagare delas in i lag, så det
går utmärkt att komma utan sällskap. Många
priser! Vill du fika så köper du vad du vill ha i
caféet.
Kulturum, Caféscenen kl. 16-17.30/Ingen
deltagaravgift/Ingen föranmälan
LÖRDAG 15 DECEMBER

Musikcafé: Julkonsert med kören
Harmonica
Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Harmonica – ett härligt gäng som under ledning av Anders Ewaldz, sjunger allt från Bellman till Coldplay. På detta uppträdande är det
fokus på den stundande julen.
Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré

Musikcafé med Britta Andersson, Sinikka Thörn, och Olle Junholm.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum

ADRESS: Hedeforsvägen 58 B, 443 38 Lerum
MAIL: lerum@sv.se TEL: 0302-158 58

Hundkurser
I samarbete med Alfa Hundcenter
Kurserna hålls på Däckvägen 1, Stenkullen. Alla
kurser startar löpande. Information, fler kurser
och anmälan: alfahundcenter.se

Valpkurs, från 8 v – 6 mån

Om utvecklingsstadier, vård, ledarskap och inlärning. Övningarna innefattar bl.a. inkallning,
sitt kvar, inte dra i kopplet mm.
6 ggr/to 17.30-19.45/1800 kr/ledare:
Karin Ström

Natur, djur och miljö

Aktivering

Biodling, nybörjare

6 ggr/sö 17-18.30/1700 kr/ledare:
Josefin Olofsson

7 ggr varav de 3 sista sammankomsterna
håller till i bigården/start 23 okt/ti 19-21//950
kr + material 195 kr/plats: SV Lerum/ledare:
Lars Blomberg och Ingrid Evaldsson

Jägarexamen

Intresserad av jakt och att lära dig jaga? Vi går
igenom teori och praktik inför examen. Välkommen med din intresseanmälan! Kurs startar i september vid tillräckligt många anmälda.
start sep/ Scoutgården i Gråbo/2000 kr,
materialkostnad för teoribok tillkommer/
ledare: Bengt Rydberg

Pröva olika typer av träning; agility, rallylydnad, specialsök, klicker, freestyle m.m.

Vardagslydnad

Innehåller inkallning, inte dra i kopplet, sitt
kvar, mm. En lydig hund är en lyckligare hund
eftersom den kan ges mer frihet.

4 ggr/start 20 sep/to 10-16, därefter 3:e
torsdagen i månaden/200 kr/Lindekulla,
Lerum/ledare: Britta Ferm, Gull Andersson

En fartfylld hundsport där hunden ska klara en
hinderbana på kortast möjliga tid. Kurserna är
på olika nivå.

Ringträning/utställningsträning

Välkomna att skapa stämningsfulla adventsarrangemang och fina dörrkransar! Vi bjuder som
vanligt på fika.
25 nov + 2 dec/sö 18-21/225 kr exkl material/
Rallar-Rosen, Lerum/ledare: Karin
Fredriksson

Arr nr 34685, 34687

Vi kommer att gå igenom hur det går till på en
utställning för att sedan träna praktiskt. Teori
blandas alltså med praktiska övningar. Målet
med kursen är att både du och hunden ska ha
skoj och att det ska vara roligt att ställa ut.
6ggr/ti 18-19.30/1700 kr/ledare: Frida
Wikström

Julstuga

Slöjd & hantverk
Bokbindning och reparationer
Samarbete med Bokbindare-Vännerna

12 ggr/start 18 sep/ti 16.30-18.45 samt
19-21.15/Häradsvägen, Lerum

Anmälan: Göran Arfvidson, 0302-341 11
Arr nr 34688, 34689

Knivbyggarkurs

Vi snidar skaft och slida.
10 ggr/start 11 okt/on 19/220 kr, under 18 år
110 kr/ Ljungviksskolan, Gråbo/ledare:
Marcus Helegård

Arr nr 34725

Sy barnkläder i trikå

Sy nya barnkläder i trikå, ta med tyg eller dina
gamla trikåplagg eller köp tyg på plats. Marianne
Sörling har 15 års erfarenhet av designer och har
i hela sitt liv vävt, sytt, virkat och stickat.Hon
har två stora ateljéer med fullt av utrustning av
symaskiner och vävstolar.
2 ggr/13-14 okt /lö-sö 9-17/1375 kr inklusive
lättare lunch/ledare: Marianne Sörling

Arr nr 34690
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Arr nr 34691

Agility

Höstinspiration

Arr nr 34684

2 ggr/20-21 okt/lö-sö 9-17/1375 kr inklusive
lättare lunch/ledare: Marianne Sörling

Lapptäcksteknik

Arr nr 30964

16 sep/sö 18-21/225 kr exkl material/ RallarRosen, Lerum/ledare: Karin Fredriksson

Väv din matta eller löpare under helgen. Ta med
trasor eller köp på plats. Marianne Sörling har
15 års erfarenhet av designer och har i hela sitt
liv vävt, sytt, virkat och stickat. Hon har två
stora ateljéer med fullt av utrustning av symaskiner och vävstolar.

6 ggr/to 20-21.30/1700 kr/ledare: Karin Ström

6 ggr/on 18-19.30 samt 19.45-21.15/1700 kr/
ledare: Magne Aldén

Samarbete med Rallar-Rosen
Vi gör härliga höstplanteringar och sprakande
höstbuketter! Vi bjuder som vanligt på fika.

Vävning

I samarbete med Lerums hemslöjdsförening

Anmälan sker till: Britta, 0707-928130
Arr nr 34693

Gaffelvirkning – nybörjare och
fortsättning

Samarbete med Skallsjö-Nääs hemslöjdsförening
En gammal teknik som utförs med en virknål
och en gaffel av trä eller metall.
5 ggr/start i mitten på sep/575 kr exkl. fika/
Ryttarbacken, Floda/ledare: Berith Jansson

Kursstarter sker löpande. Välkommen med din
anmälan och eventuella frågor till Berith på
0702-875022.
Arr nr 34694

Knyppling

Samarbete med Skallsjö-Nääs hemslöjdsförening
8 ggr/start 17 sep/må 19-21.15/Ryttarbacken,
Floda/ledare: Kerstin Larsen

Anmälan: Kerstin, 0702 21 00 09
Arr nr 35346

Mulle Mecks Snickeriverkstad

Snickra bil eller båt i en miljö inspirerad ur
böckerna om Mulle Meck. Insläpp senast en
timme innan stängning.
Öppet: maj och sep lö-sö 11-16, juni-aug to 1318, fre-sö 11-16/Källnääs, Nääs/Fri entré

Lindekulla Slöjdklubb

Ålder 7-14 år. Vill du tälja, snida, väva, sy, virka,
knyta, böja, bända, forma, fläta eller måla? Kom
med i vår Slöjdklubb och använd din kreativitet.
10 ggr (ej v.44)/start 10 sep/må 16.30 18.30/400 kr/max 12 deltagare/ Ledare:
Ingegerd Henkelman, Barbro Lennerstedt,
Margareta Burvall, Kenneth Stahre,
Marianne Fritsch

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på
tel: 15858 alt lerum@sv.se
Arr nr 35323

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

Lerum
Silversmide smyckestillverkning,
grund

I denna kurs lär du dig silversmide med inriktning på smyckestillverkning och du får lära
dig alla de moment som behövs för att tillverka
egna smycken i silver. Från skiss, sågning, filning, slipning, stämpling, lödning och polering.
En viss teoretisk kunskap om silver som material och om verktyg bör man tillgodogöra sig.
10 ggr/start 24 sep/må 18-20.15/1450 kr,
materialkostnad tillkommer/ledare: Anders
Forsberg/Aspenässkolan, Lerum

Arr nr 32768

Julgranskulor & granar

Under kreativa timmar får du tips och idéer
om hur du tillverkar dina keramiska juldekorationer i lera. I priset ingår 1 kg lera, glasering,
skröjbränning samt glasyrbränning. Leverans
av färdiga alster sker 3 veckor senare till samma plats där du tillverkade dina alster. Självklart bjuds det på en god julfika!
1 gg/8 nov/to 18-21/500 kr/plats: Oscarshöjds
Blommor & Trädgård, Floda/ledare: Ulrica
Elmberg

Slöjd &
byggnadsvård
I samarbete med Västarvet/Slöjd och
Byggnadsvård
Kurserna hålls på Nääs om inget annat anges.
I alla slöjd och byggnadsvårdskurser ingår lättare lunch. Mer info på slojdochbyggnadsvard.se.

Rädda-världen-slöjd!

Vill du med hantverklig slughet skapa en mer
hållbar vardag? Är du trött på engångsprodukter och växande sopberg? Vill du rädda världen
med slöjd? Då är detta kursen för dig! Med enkla tekniker och naturmaterial får du kunskap
om vad du kan göra själv för att påverka din
konsumtion av engångsprodukter.

Retrobroderi

Renovera fönster

15-16 sep/lö 10-17, sö 9-16/1650 kr/Nääs,
Ritsalen/ledare: Carina Olsson

30 sep/sö 10-17/990 kr/Nääs, Långa salen/
ledare: Mats Lindström

Materialkostnad kan tillkomma med 100 kr om
man inte tar med sig eget, se kursbeskrivning.
Arr nr 33316

Bakning i vedeldad ugn

Arr nr 32967

Färgsättning och tapeter i äldre
miljöer

15-16 sep/lö-sö 9-15/990 kr/Bakstugan, Nääs/
ledare: Skallsjö-Nääs hemslöjdsförening

4 okt/to 18-21/380 kr/Slöjdbiblioteket,
Slöjdseminariet, Nääs/ledare: Ann-Charlotte
Strandberg

Lägga och renovera
stengärdesgård

Textila smycken i textila tekniker
från Anderna

15 sep/lö 10-17/1450 kr/Alingsås/ledare:
Håkan Olausson

6-7 okt/lö-sö 10-17/1450 kr/Nääs,
Vinkelsalen/Erika Ticona

Snickeri för skräckslagna

Träbildhuggeri

21-23 sep/fr 13-17, lö-sö 10-17/1840 kr/Nääs/
ledare: Manne Swedberg

6-7 okt/lö 10-17, sö 9-16/2300 kr/Nääs/ledare:
Carsten Nilsson

Odla svamp på trästockar

Smide, grund

Arr nr 32671

22 sep/lö 10-17/990 kr ink material/
Simmenäs, Alingsås/ledare: Daniel Bävernäs

6-7 okt/lö-sö 10-17/1750 kr/Tollered/ledare:
Jan-Erik Svensson

Färgsättning och tapeter i äldre
miljöer

8 sep/lö 10-17/1250 kr/Nääs/ledare: Anna Fabler

Arr nr 35119

Slöjda bänk och pall

Arr nr 32504

Arr nr 33317

7-9 sep/fr 16-19, lö-sö 10-17/4300 kr/Nääs,
Långa salen/ledare: Tor Anjar, Björn
Svantesson

Arr nr 33314

Arr nr 33312

Svampkorg
8-9 sep/lö-sö 10-17/1850 kr/Nääs,
Vinkelsalen/ledare: Christian Erlandsson

Arr nr 33318

Arr nr 31925

Arr nr 34726

Arr nr 32347

Arr nr 32555

Vård och beskärning av träd

Tänk och snickra kök

13 sep/to 18-21/380 kr/Byggfabriken/ledare:
Ann-Charlotte Strandberg

23 sep/sö 10-17/990 kr/Slöjdbiblioteket,
Slöjdseminariet, Nääs/ledare: Anders Green

12-14 okt/fr 13-17, lö-sö 10-17/1990 kr/Nääs/
ledare: Manne Swedberg, Fabel Arkitektur, S&B

Täljning, fortsättning

Sked och slev

Skärsvarvning, fortsättning

15-16 sep/lö-sö 10-17/1750 kr/Nääs, Långa
salen/ledare: Martin Ericsson

29-30 sep/lö-sö 10-17/1450 kr/Nääs, Långa
salen/ledare: Anders Karlsson

19-21 okt/fr 14-19, lö-sö 9-17/2900 kr/NääsLånga salen/ledare: Åke Landström

Arr nr 31924

Arr nr 33315

Arr nr 33319

Arr nr 33320

Arr nr 33871

Arr nr 33310

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Smide, fortsättning

Vinterkransar

20-21 okt/lö-sö 10-17/1750 kr/Tollered/ledare:
Jan-Erik Svensson

24 el 25 nov/lö el sö 10-17/1100 kr/Nääs,
Ritsalen/ledare: Marion Larsson

Ekohus, teorikurs om att bygga
hållbart

Snickeri för skräckslagna

Arr nr 32835

En teorikurs där vi diskuterar hur man kan
genomföra ett byggprojekt med eko-perspektiv,
sunda materialval och hållbara lösningar.

Arr nr 33909

23-25 nov/fr 13-17, lö-sö 10-17/1840 kr/Nääs/
ledare: Manne Swedberg

Arr nr 33749

28 okt/sö 10-13/530 kr/Slöjdbiblioteket
i Slöjdseminariet, Nääs/ledare: John
Helmfridsson

Snickeri för orädda

Renovera fönster

Isolering och värme i gamla hus

28 okt/sö 10-17/990 kr/Nääs, Långa salen/
ledare: Mats Lindström

1 dec/lö 10-17/990 kr/Nääs-SlöjdbiblioteketSlöjdseminariet/ledare: Chico Hovedskov

Fönstertillverkning

Förgyllning på trä

2-4 nov/fr 13-17, lö-sö 10-17/1840 kr/Mannes
verkstad el Långa salen Nääs/ledare: Manne
Swedberg

1-2 dec/lö-sö 10-17/2050 kr/Nääs,
Vinkelsalen/ledare: Markku Timonen

Arr nr 35449

Arr nr 34727

Arr nr 33321

Fönsterrenovering med trälagning
16-18 nov/fr 13-17, lö-sö 9-17/2300 kr/Nääs,
Långa salen/ledare: Peter Jarbring

Arr nr 32878

30 nov-2 dec/fr 13-17, lö-sö 10-17/1850 kr/
Nääs, Långa salen/ledare: Torsten Salander

Arr nr 33503

Arr nr 33322

Arr nr 35245

Skärpa verktyg
1-2 dec/lö-sö 10-17/1550 kr/Nääs-Ritsalen/
ledare: Knut Östgård

Arr nr 33303

Mullbänkar och torpargrund

El i gamla hus
17 nov/lö 10-17/990 kr/Lerum/ledare: Henrik
Nilsson

Arr nr 34728

15 dec/lö 10-17/990 kr/Nääs/ledare: Chico
Hovedskov

Arr nr 35246

Tälj till jul
24 nov/lö 10-17/700 kr/Nääs, Ritsalen/ledare:
Beatricé Lovén

Som medlem i
KonstFabriken får
du en ateljéplats
för 1700 kr per
termin.

Konst & form
KonstFabriken

Kreativiteten flödar i den gamla fabriksbyggnaden i Hedefors. Just nu finns det lediga platser
i ateljén. Vi har inga kunskapskrav. Nivån på
deltagarna sträcker sig från etablerade konstnärer till amatörer som målar bara för att det
är så befriande. Som medlem i KonstFabriken
får du obegränsad tillgång till ateljén och möjlighet att visa upp din konst på utställningar.
Vid nytt medlemskap får du en mentor som introducerar dig i verksamheten och hjälper dig
att komma igång.
Anmäl dig direkt till Studieförbundet
Vuxenskolan på 0302-15858. Du får nyckel och
den starthjälp du behöver.

Måleri i valfri teknik

Olja, akryl eller akvarell. Bl a komposition,
perspektiv och förhållanden i färg och form. Du
får individuell handledning utifrån dina egna
förutsättningar.
10 ggr/19 sep/on 10-13 och 13.30-16.30/2100
kr/Konstfabriken, Hedefors Bruk/ledare:
Angela Roos

Arr nr 35252 fm, 35253 em

Plein air – Måla utomhus och njut
av sommaren!

Kursen är vid tre tillfällen ute på Nääs, vi anpassar dag, plats och tid till deltagarna och
vädret. Vi använder oss av valfri teknik. Medtag
ditt eget material.
Välkommen med din intresseanmälan till
Studieförbundet Vuxenskolan på www.sv.se/
grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.
Kursen startar vid tillräckligt många anmälda!
4 ggr/start 17 sep/må 17-19.15/630 kr/ledare:
Rose-Marie Mortensen

Arr nr 35511
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Måla akvarell på Nääs
6 ggr/start 9 sep/lö 10.45-14.45/första träffen
bestämmer vi tillsammans resterande
sammankomster/1070 kr, ta med eget
material/ledare: Iréne Lidvall Gullersby

Arr nr 34820

Akryl för barn

För dig ca 6-11 år. Lär lekfullt om färg, form och
komposition.
5 ggr/start 11 okt/to 16.30-18.45/550 kr inkl
material/Konstfabriken, Hedefors/ledare:
Inger Jedenberg

Arr nr 34821

Levande måleri

Vi målar var för sig, utan prestationskrav.
Vi kommenterar varken våra egna eller andras
verk. Vi sparar ingenting. I detta prestationsbefriade rum får vi skapa utan att konkurrera
eller bli bedömda. Kristoffer Ödman är musiker, konstnär, författare, småbarnspappa,
lekentusiast och improvisatör. Han glöder för
att ersätta hämmande, resultatinriktade ideal
med mer tillåtande och konstruktiva sätt att se
på skapande.
10 ggr/startar en helgdag/1500 kr, material
kostnad tillkommer med ca 100 kr/plats
fastställes vid start av kurs/ledare: Kristoffer
Ödman

Välkommen med din intresseanmälan till
Studieförbundet Vuxenskolan på 0302-158 58,
kurs startar en helgdag vid tillräckligt många
anmälda!
Arr nr 34822

Ödman/ledare: Kristoffer Ödman

Välkommen med din intresseanmälan till
Studieförbundet Vuxenskolan på 0302-158 58,
kurs startar en helgdag vid tillräckligt många
anmälda!
Arr nr 34825

Biblioteket

Begränsat antal platser, föranmälan till
biblioteket på telefon 0302-52 14 75.

Bokklubb i Lerum för dig 10-13 år

Hur kan jag hjälpa mitt barn?

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Vill du läsa spännande böcker, träffa kompisar
och fika? Är du mellan 10-13 år? Kom till Lerums bibliotek!

Litteratur & historia

Begränsat antal platser! Anmälan till 0302 52 14 76 eller nina.persson@lerum.se

Skriv din egen biografi

Bokklubb i Floda för dig 10-13 år

10 ggr/975 kr/on kl 18-20.30 /ovanför Moset i
Lerum/ledare: Karin Manzoor

Anmäl intresse – kursen startar en
onsdagskväll vid tillräckligt många anmälda.
Arr nr 30501

Våga skriva!

Alla har vi varit med om den där kritiska rösten
i huvudet som, så fort vi skrivit ett ord, säger
åt oss att det inte är bra nog. I denna kurs lär
vi oss hantera den rösten och visa vem som
bestämmer! Sångtexter, dikter, noveller – alla
är välkomna! Denna kurs är till för dig som vill
skriva – vad du än vill skriva! Kristoffer Ödman
är musiker, konstnär, författare, småbarnspappa, lekentusiast och improvisatör. Han glöder
för att ersätta hämmande, resultatinriktade
ideal med mer tillåtande och konstruktiva sätt
att se på skapande.
10 ggr/startar en helgdag/1500 kr, material
kostnad tillkommer med ca 100 kr/plats
fastställes vid start av kurs/ledare: Kristoffer

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Tips på användbara appar för dig som har dyslexi. Workshop med bibliotekarier som visar och
tipsar. Ta med din egen telefon eller surfplatta.
3 okt/Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på
olika sätt/on 18.30-20

4 ggr/start 13 sep, därefter 11 okt, 8 nov samt
6 dec/to 15.30-16.30

Vill du förverkliga dina skrivardrömmar?
Under denna kurs skriver du din egen biografi
med Karin Manzoors handledning och stöd.
Karin har skrivit bl. a Persiska stunder, Poetry
perhaps och barnboken Den flygande mattan
och andra berättelser och är krönikör i LT.
Vi använder papper och penna, ej dator.

Appar för dig med dyslexi

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Vill du läsa spännande böcker, träffa kompisar
och fika? Är du mellan 10-13 år? Kom till Floda
bibliotek!

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Studiecirkel för dig som förälder till barn med
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ur innehållet: Vad krävs för att barn ska lära sig att läsa?
Hur påverkar språklig förmåga och ordförråd
barnets läsförmåga? Du får möjlighet att träffa
andra föräldrar, du kan ställa alla dina frågor,
du får tips på bra appar och mycket annat.
3 ggr/start 10 okt, därefter 17 samt 24 okt/
on 18.30-20.30/ledare: Logoped Camilla
Schmidt Gradin/plats: Lerums bibliotek,
hörnrummet/min 6 max 12 deltagare

Ingen kostnad, anmälan till heidi.carlssonasplund@lerum.se

5 ggr/start 10 sep, därefter 1 och 22 okt, 12
nov samt 3 dec/må 15.30-16.30

Anmälan till 0302 - 52 14 17 eller
april.karlsson@lerum.se

Dyslexi-drop-in!

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Kjell Eriksson från Dyslexiförbundet Västra
Götaland och Anders Orest från Dyslexiföreningen Göteborg finns på plats för att svara på
frågor och visa bra hjälpmedel i telefonen, appar och annat.

Marcus,

verksamhetsassistent
”Vi satsar mycket på kultur
med olika inriktningar. Teater,
konserter, utställningar och
föredrag. Alla skall hitta något i
vårt utbud!”

12 sep/on 15-18.45/Lerums bibliotek

Dyslexi-drop-in!

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Kjell Eriksson från Dyslexiförbundet Västra Götaland och Anders Orest Dyslexiföreningen Göteborg finns på plats för att svara på frågor och
visa hjälpmedel i telefonen, appar och annat.
14 nov/on 15-18.45/Lerums bibliotek

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Allas barnbarn, introduktion

Arr: Kultur och Bibliotek, Allas barnbarn,
Studieförbundet Vuxenskolan
Är du pensionär och vill läsa högt för förskolebarn? Studiecirkel om berättande och barnböcker.
4 ggr/start 2 okt, därefter 9, 16 och 23 okt/
ti 10-12.30/Lerums bibliotek

Anmälningar kan ske via telefon eller mail till
Berit Hedberg. 0302-138 29, berit.hedberg@
telia.com eller till Nina Persson 0302-52 14 76,
nina.persson@lerum.se.

Pysselonsdag på Lerums bibliotek
Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Under oktober och november dukar vi fram roligt material och sedan pysslar vi tillsammans.
För barn och vuxna i alla åldrar!
4 ggr/start 17 okt, därefter 31 okt (läslovs
veckan), 14 samt 28 nov/on 14.30-16 (ons
jämna veckor)/Lerums bibliotek – drop-in

Hayley
Cavicchiolo

cirkelledare i Lerum
Vem är du och vad leder du för kurs
hos SV? Jag heter Hayley och kommer från
Melbourne i Australien. Jag har bott i Sverige
i tre och halvt år. Jag håller kurser i engelsk
konversation men är även utbildad dietist samt
personlig tränare.
Varför tycker du att man ska gå på kurs hos
dig? För att få självförtroende att tala och förstå det
engelska språket. Mina lektioner är avslappnade och
roliga, med konversation om ett brett utbud av ämnen.
Vad är det bästa med att arbeta som ledare
hos SV? Jag älskar mina elever och blir så
upprymd av att se deras framsteg de gör från
en vecka till en annan. Varje deltagare
bidrar alltid med något speciellt till
gruppen.

Pysseltorsdag på Floda bibliotek

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Varannan tisdag under oktober och november
dukar biblioteket fram roligt material och sedan pysslar vi tillsammans. För barn och vuxna
i alla åldrar!
4 ggr/start 9 okt, därefter 23 okt, 6 samt 20
nov/ti 14.30-16 (tisdagar udda veckor)/Floda
bibliotek – drop-in

Bokcirkel på lätt svenska

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
För dig som vill träffas och prata om böcker. Vi
läser böcker på lätt svenska.
Start i augusti/to kl. 15/Ledare: Berit
Hedberg/Lerums bibliotek

Anmälningar kan ske via telefon eller mail till
Berit Hedberg. 0302-138 29, berit.hedberg@
telia.com eller till April Karlsson,
april.karlsson@lerum.se

Vill du vara med i en
bokcirkel på biblioteket?
Prata med ditt bibliotek för
information!

Språk
Franska, olika nivåer

Kursledaren ger även privatlektioner i franska.

Välkommen med din anmälan till
Studieförbundet Vuxenskolan på sv.se/
grsydost lerum@sv.se eller 0302-158 58, kurs
startar vid tillräckligt många anmälda!
Arr nr 35243

10 ggr á 1 timma per gång/2500 kr
Må 17 sep

Engelska, konversation – nybörjare

Kurser i olika kunskapsnivåer. I hemmiljö,
hemma hos kursledaren Ange Svensson.
10 ggr/840 kr/ledare: Ange Svensson

Kl. 14.30-16 Franska, konversation
Arr nr 34849
To 20 sep

Kl. 15-16.30 Franska Termin 11
Arr nr 34848
On 26 sep

Kl. 19-20.30 Franska nybörjare
Arr nr 34847

Italienska, olika nivåer

Kurser i olika kunskapsnivåer. I hemmiljö,
hemma hos kursledaren Ange Svensson.

Anmälan till Vanja Andersson 0302-150 89.
Läs mer på lerum.norden.se.
Arr nr 35352

Spanska – lättare fortsättning

10 ggr/on 18.30-20.45/1070 kr/Studieförbundet
Vuxenskolan, Hedeforsvägen 58, Lerum/
ledare: Meg Gezelius

Kl. 16-17.30 Italienska, konversation
Arr nr 34844
Kl. 19-20.30 Italienska termin 2
Arr nr 34842

Kl. 17-18.30 Italienska term 7
(5 ggr varannan vecka)
Arr nr 34846
To 27 sep

Kl. 18.30-20 Italienska, nybörjare
Arr nr 34843

Engelska, konversation lättare
fortsättning

Vi fortsätter att lära oss tillsammans, vi träffas
och konverserar på engelska.
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Välkommen med din anmälan till Studief ör
bundet Vuxenskolan påsv.se/grsydost,
lerum@sv.se eller 0302-158 58, kurs startar
vid tillräckligt många anmälda!
Arr nr 35244

10 ggr á 1 timma per gång/2500 kr
Må 17 sep

Kursledaren ger även privatlektioner i italienska.

To 20 sep

6 ggr (3 ggr/termin)/start 27 sep, därefter 25
okt och 29 nov/to 19-21/150 kr/ Tingshuset,
Lerum/ledare: Vanja Andersson och AnnaLena Lundström

10 ggr/start 12 sep/on 12.45-14.15/720 kr/
Tingshuset, Lerum/ledare: Hayley Cavicchiolo

Studiematerial anpassas efter de olika deltagarnas nivåer. Använder bl.a. Caminando 5.

Kl. 17.30-19  Italienska termin 5
Arr nr 34845

Samarbete med Föreningen Norden

Vi träffas och lär oss att konversera på engelska
från start tillsammans. Centralt i Lerum.

10 ggr/840 kr/ledare: Ange Svensson

On 19 sep

Nordens historia

10 ggr/start start 12 sep/on 10.30-12/720 kr/
Tingshuset, Lerum/ledare: Hayley Cavicchiolo

Kursen startar en onsdag vid tillräckligt många
anmälda! Välkommen med din intresseanmälan
till Studieförbundet Vuxenskolan på sv.se/
grsydost lerum@sv.se eller 0302-158 58
Arr nr 35250

Språkcafé

I samarbete med Rädda Barnen, Röda
Korset, Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Behöver du öva på svenska, eller vill du hjälpa
någon att lära sig prata bättre svenska? Kom
och fika med oss!
Må på Floda bibliotek drop-in kl. 16.30-18.30
Ti på Gråbo bibliotek drop-in kl. 16-18
On på Sjöviks bibliotek drop-in kl. 17-19
To på Lerums bibliotek drop-in kl. 10-15
Följ oss gärna på Facebook: ”Språkcafé i
Lerum”

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Esperanto för nybörjare
Lär dig det smarta världsspråket esperanto!

I hemmiljö i Gråbo går vi in i esperantos värld
och lär oss språket från grunden.
10 ggr/start 13 sep/to 17-18.30/600 kr/ plats:
Lekstorpsvägen 46 E, Gråbo/ledare: Siv Burell

För mer info: esperantosiv@gmail.com

Kost & matlagning
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 en av Sveriges största
fiskgrossister och Sjömatsfrämjandet.
5 ggr/start 13 sep/ti 18-20.30/2050 kr inkl.
råvaror/plats: Torpskolan/ledare: Ilona
Miglavs

Arr nr 33313

kan lita på den. Vi bjuder på ekologisk fika.
1 gg/3 okt/on 18-20/ingen avgift/ledare:
Ingemar Hjelm, Floda BID/plats: Dialog
Floda, Floda Torg

Arr nr 35524

Fatta mod – laga fisk

Tillfälle för dig som är osäker när det gäller att
laga till fisk. Vad smakar olika arter? Hur steker
och kokar man fisk för bästa resultat. Vi provar
olika tillagningsmetoder och testar olika fiskarter, både feta och magra fiskar. Hur saltar man
bäst och hur får man en frasig yta på sin hemlagade fiskpinne. Måste man koka fisken och går
det att laga fisk i mikron?

Odlingskurs

I kursen får du grunderna för att lyckas med
din odling. Två kurstillfällen.
2 ggr/start 27 sep, därefter 4 okt/to 17-20/
750 kr/ledare: Katarina Wirseen,
Odlarbyrån/plats: Floda, lokal meddelas
senare
To 27 sep: ”Allt börjar med jorden”

8 ggr/start 12 sep (sista tillfället är 12 dec)/on
19-21.30/Floda/ledare: Leif Lummander och
Kent Johannesson

Arr nr 35233 grupp 1, 35234 grupp 2

Gammaldans

I samarbete med Snurrebocken
Motionsdans med kursinslag (ej nybörjare) till
levande musik. Medtag eget fika.
10 ggr/start 13 sep/to 19-21.30/450 kr alt. 60
kr/gång/Floda/ledare: Jan Hallnor

Frågor: Jan Hallnor, 0736-343943

Squaredance

1 gg/tisdag 2 okt/17.30-20.30/200 kr inkl.
råvaror/Torpskolan/max 12 deltagare/ledare:
Ilona Miglavs

Arr nr 35513

– jorden är grunden till växternas välmående.
Lär dig kompostera och bygga upp din egen jord.
To 4 okt: ”Börja odlingsåret på hösten”
– höstsådd och plantering för skörd till våren.

Fatta mod – laga fisk

Syrningskurs – gör din egen surkål

Buggkurs

1 gg/14 okt/sö 10-14/250 kr/ledare: Martin
Hollmér/plats: Floda, lokal meddelas senare

Nybörjare

Tillfälle för dig som är osäker när det gäller att
laga till fisk. Vad smakar olika arter? Hur steker
och kokar man fisk för bästa resultat. Vi provar
olika tillagningsmetoder och testar olika fiskarter, både feta och magra fiskar. Hur saltar men
bäst och hur får man en frasig yta på sin hemlagade fiskpinne. Måste man koka fisken och går
det att laga fisk i mikron?
1 gg/16 okt/ti 17.30-20.30/200 kr inkl. råvaror,
max 12 deltagare/Floda Fisk och Delikatesser/
ledare: Ilona Miglavs och feske-Micke

Arr nr 35514

Lär dig göra egen korv

Lär dig att tillverka korv och få med dig tre
sorter egentillverkade korvar hem, varav minst
en tillverkad av ekologiska råvaror. Jonas
Unosson leder kursen och bjuder dessutom på
en läcker måltid.
1 gg/24 okt/on 18-21/1000 kr/plats: Unossons
Charkuteri, Floda Torg/ledare: Jonas
Unosson

Arr nr 35241

Ekologiskt – vad är så speciellt
med det och kan jag lita på
märkningen?

Vi går igenom regler och annat som kännetecknar ekologisk mat och diskuterar både miljöfördelar och hälsoaspekter. Dessutom går vi
igenom den ekologiska märkningen och hur vi

Föreläsning och workshop i hur du gör egen surkål
med Martin Hollmér. Du kommer hem med egentillverkad surkål. Ta gärna med större glasburk.

Tisdagsdanser i Floda Lada kl. 18.30-21 (Callers se dansschema).
14 ggr/4 sep (avslutning 4 dec/ti 18.30-21/
400 kr/plats: Floda Lada

Anmälan parvis. Tingshuset, Lerum.
Anmälan sker till Studieförbundet
Vuxenskolan på www.sv.se/grsydost lerum@
sv.se eller 0302-158 58

8 ggr/start 26 sep/on 18.30-20/500 kr

Dans
Linedance

Olika grupper på olika nivåer. Riddarstens Scoutgård.

Arr nr 35400

Fortsättning
8 ggr/start 26 sep/on 20-21.30/500 kr

Arr nr 35407

12 ggr /260 kr

Sång, musik & teater

Linedance 2

Ukulele, nybörjare

12 ggr/start 4 sep/ti 10-11.45/275 kr/ledare:
Barbro Feltzing och Pia Gottrup Hedström

9 ggr/ti 17.30-19/varannan vecka, jämna
veckor/945 kr/Lerums Gymnasium ledare:
Annelie Westerlund

Linedance 3
12 ggr/12 sep/on 12-13.45/260 kr/ledare: Laila
Vackinger

Linedance 4
12 ggr/14 sep/fr 11-12.45/260 kr/ledare: Laila
Vackinger

Let’s dance – danskultur på vårt vis
Samarbete med Skallsjö folkdanslag
Vi dansar bl.a. Schottis, Vals, Polka, Hambo
och Polska.

Kurs startar vid tillräckligt många anmälda.
Välkommen med din anmälan på www.sv.se/
grsydost lerum@sv.se eller 0302-158 58
Arr nr 35408

Ukulele, lättare fortsättning
9 ggr/start 4 sep/ti 19-20.30/varannan vecka,
jämna veckor/945 kr/ Lerums Gymnasium/
ledare: Annelie Westerlund

Välkommen med din anmälan på www.sv.se/
grsydost lerum@sv.se eller 0302-158 58
Arr nr 35409

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum
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, Floda.
10 ggr/150 kr/ledare: Janne Lucas Persson
och Ulf Nilsson

Anmäl intresse!

Komediskolan

Spelar ni i band?
Samarbeta med oss!
Vi kan hjälpa till med kontakter, nätverk,
materialbidrag, reseersättning m.m.
Kontakta Lella Gislén,
musikutvecklare:
lella.gislen@sv.se,
0322-104 05, 0722-44 23 72

10 ggr/935 kr/ledare: Mårrgan Örlebäck/
plats: Torpskolan/Kursstart vecka 36 (för alla
grupper)
Ti 7-11 år: 17-18.30/Start 4 sep
Ti 7-11 år: 18.30-20/Start 4 sep
Dramagrupp för vuxna (med intellektuella funktionsnedsättningar)/ti: 20-21.30/

Start 4 sep

On 7-11 år: 17-18.30/Start 5 sep
On 7-11 år: 18.30-20/Start 5 sep
On ungdomsgruppen 12-15 år: 20-21.30

Improvisationsteater

Lerums kammarkör

Kräver viss körerfarenhet och gott gehör, men
inte nödvändigtvis notläsningsförmåga. I avgiften ingår ca 16 repetitioner samt konserter.
Aspenkyrkan, Lerum.
1 200 kr/on 19-21.30/start 22 aug

Kontakt: Lars-Göran Larsson, 070-6114692,
lars.go.larsson@telia.com

Lerum Vocalis

En blandad profan kör. Gärna körerfarenhet
och notläsning, men ej ett krav. Framträder 2-3
ggr/termin. Stenkulan, Stenkullen.
Start 28 aug/ti 18.30-21/ledare: Bibi Lennersjö
Lindén

Kontakta Anita Berg på 0737-832588
Arr nr 34563

Kören Floda sjunger

En kör för alla, oavsett körvana. Vi sjunger pop,
visor, gospel m.m. Lär dig att hålla en stämma
och läsa lite noter, men framförallt får du
sjunga tillsammans med andra. Första gången
är det prova-på och du behöver inte anmäla dig.

Vill du skratta så att du gråter, stärka din självbild eller bara släppa teaterapan lös? När vi lär
oss hantera vår rädsla för att misslyckas når vi
nya höjder som människor. Kristoffer Ödman
är musiker, konstnär, författare, småbarnspappa, lekentusiast och improvisatör. Han glöder
för att ersätta hämmande, resultatinriktade
ideal med mer tillåtande och konstruktiva sätt
att se på skapande.
8 ggr/må 19-21.15/pris 1500 kr/ledare:
Kristoffer Ödman/plats: Lerums Gymnasium

Kurser startar på löpande band förutsatt
att det är tillräckligt många anmälda!
Välkommen med din anmälan till
Studieförbundet Vuxenskolan på 0302-158 58
Arr nr 32088

Drama för 55+

Genom lustfyllda övningar i lugn och ro tränar
vi på gestaltning och samarbete. Har du prövat
drama/teater förut? Har det bara varit drömmar
fram tills nu? Du är välkommen! Skrattgaranti
utlovas! Kristoffer Ödman är musiker, konstnär,
författare, småbarnspappa, lekentusiast och im-

provisatör. Han glöder för att ersätta hämmande, resultatinriktade ideal med mer tillåtande
och konstruktiva sätt att se på skapande.
8 ggr/startar en vardagsförmiddag/pris
1500 kr/ledare: Kristoffer Ödman/plats:
Lerums Gymnasium

Kurser startar på löpande band förutsatt
att det är tillräckligt många anmälda!
Välkommen med din anmälan till
Studieförbundet Vuxenskolan på 0302-158 58
Arr nr 35410

Yoga och friskvård
Feldenkrais

Feldenkrais är en blandning av enkla och komplexa rörelser, oftast i liggande men även sittande och stående, som hjälper dig att utveckla koordination, balans, stabilitet, rörlighet. Ibland
lugnt, ibland intensivare. Var och en utgår från
sina förutsättningar. Halv kurs 6 ggr för 850 kr,
gäller alla kurser. Du kan ta igen på annan kurs
om du får förhinder.
Anmälan sker till Studieförbundet Vuxen
skolan på 0302-158 58, www.sv.se/grsydost
eller lerum@sv.se. Mer information om
Feldenkrais får du på www.gellerman.se eller
kontakta Annika Gellerman på 0705-752430,
annika@gellerman.se

Prova på vad Feldenkrais är

Vid ordinarie kursstart under september.
80 kr/1 gg, 150 kr/2 ggr. Anmäl innan till
Annika Gellerman på 0705-752430.

Feldenkrais, medel

Grupp där vi blandar lugnare med intensivare.
12 ggr/start 11 sep/ti 9.30-10.30/1480 kr/
Scoutgården Riddarsten, Lerum/ledare:
Annika Gellerman

Arr nr 35342

Feldenkrais, aktiv

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 intel-

start 6 sep/ti 18.30-20/750 kr/Garveriet/
ledare: Lars Brandström

Arr nr 34940

Individuella instrumentala
lektioner i gitarr/piano/fiol/sång/
nyckelharpa
Ledare: Kim Risberg/Annelie Westerlund
5 klocktimmar/2600 kr/start efter ö.k

Anmäl intresse till Studieförbundet
Vuxenskolan på www.sv.se/grsydost lerum@
sv.se eller 0302-158 58!
Arr nr 34940

TCB Rock'n'rollskola

En unik möjlighet! Här får du som soloartist eller ni som duo eller band en genomgång av allt

24

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

Lerum
ligent sätt. Lär kraften gå genom kroppen.
12 ggr/start 11 sep/ ti 18-19/1480 kr/
Equmeniakyrkan, Lerum/ledare: Annika
Gellerman

Arr nr 35343

Feldenkrais, medel

Grupp där vi blandar lugnare med något intensivare. Gruppen passar även dig som vill
träna och förbättra dig trots bekymmer med ex
nacke, rygg- och smärtproblematik.
12 ggr/start 11 sep/ti 19.30-20.30/1480 kr/
Equmeniakyrkan, Lerum/ledare: Annika
Gellerman

Arr nr: 35344

Mediyoga

I samarbete med Ett andetag
Mediyoga är en terapeutisk yogaform med
ursprung i Kundaliniyoga. Basen är andningstekniker, rörelser, avslappning och meditation.
Yogaformen har i studier visat sig ha positiva
effekter på bl.a. stress, högt blodtryck, ryggsmärta, sömnproblem och migrän. Inga förkunskaper är nödvändiga. Det går bra att yoga
sittande på stol vid behov.
8 ggr/start 30 aug/to 19.15-20.30/1400 kr/
plats: Lilla Nääs/ledare: Anna Storåker
6 ggr/start 15 nov/to 19.15-20.30/1100 kr/
plats: Lilla Nääs/ledare: Anna Storåker

Alternativt 2300 kr för höstens alla 14 tillfällen.

Hatha Yoga

I mån av plats. Hathayogan är den mest kända
formen av yoga ur vilken de flesta andra yogaformer härstammar. Genom att träna kroppen
vill man i hathayoga nå sinnet och därmed finna inre balans.
Start v 35/10 ggr/1100 kr/15 ggr 1500 kr – hela
terminen/Ledare: Agneta Svensson
On 29 aug kl. 18.30 – Arr nr 35345
Fr 31 aug kl. 9 – Arr nr 35347
Sö 2 sep kl. 18.30 – Arr nr 35381

Gilla oss på
Facebook!
Studieförbundet
Vuxenskolan
Lerum

Anmälan till Agneta, 0709-907133

Hjärt- och lungräddning

Kunskapen om hur man utför HLR samt använder en hjärtstartare kan vara skillnaden mellan
liv och död. Anmäl intresse!
1 gg/300 kr

Arr nr 30504

Kurser med
Disciplinda
I samarbete med Linda Nilsson Disciplinda
Välkommen med frågor och anmälan till: info@
disciplinda.se eller Linda 073-924 5608

Nycklar för arbetsglädje
– Organisationens viktigaste
verktygslåda

För ökad produktivitet, nöjdare kunder och
engagemang. Vill du ha nya resultat? Vill du ha
kunskap och flexibla verktyg som kan navigera
bland alla metoder och modeller i kommunikation och ledarskap? Som kan göra din vardag
enklare? Stickord; INTE #Metoo i min organisation & AFS 2015:4 Social och organisatorisk
arbetsmiljö. Delar av kursen är uppbyggd som
ett spel för inlärning på kortast möjliga tid –
och samtidigt vara rolig! Några kursteman;
förebygga stress, konstruktiv feedback på ett
schysst sätt, förebygga konflikter.

YinYoga

I samarbete med Ett andetag
YinYoga är en avkopplande yogaform som passar
alla. Yinyoga kännetecknas av sittande och liggande positioner med en lätt, mjuk stretch utförd
i stillhet och medveten närvaro. Varje position
hålls i ca 3-5 minuter. Vi jobbar med bindväv med
fokus på höfter och ländrygg. Yogaformen minskar bl.a. stress och oro samt ökar rörlighet.
8 ggr/start 30 aug/kl. 18-19/1300 kr/plats:
Lilla Nääs/ledare: Anna Storåker
6 ggr/start 15 nov/kl. 18-19/1000 kr/plats:
Lilla Nääs/ledare: Anna Storåker

Alternativt 2200 kr för höstens 14 tillfällen.

Dagsretreat med Björn
”Natthiko” Lindeblad

I samarbete med Ett andetag
Välkommen till en heldag med inspirerande
Björn ”Natthiko” Lindeblad. Björn erbjöds tidigt
att bli ekonomichef i en stor koncern. Istället sade
han upp sig, sålde allt och levde som Buddhistisk
skogsmunk i 15 år. Genom guidade meditationer
delar Björn med sig från sitt liv som munk. Meditationerna varvas med enkla yogapass som leds
av Anna Storåker. Inga förkunskaper krävs för att
kunna delta. Det finns ett begränsat antal platser.
1 gg/15 sep/lö 9-18/2000 kr (lätt fika
på eftermiddagen ingår)/ledare: Björn
”Natthiko” Lindeblad och Anna Storåker/
plats: Tingshuset, Lerum

Yoga med Ett andetag

Yogaretreat på Öijared Resort

Ledare: Anna Storåker

Anmälan samt mer info på ettandetag.se,
info@ettandetag.se eller på 0704-18 51 67.

Helgkurs/17-18 nov/lö 10.30-sö 14/från
2895 kr (mat och hotellrum ingår i priset)/
ledare: Anna Storåker, yogalärare och Frida
Hedberg, yogalärare/plats: Öijared Resort

Anmälan till: oijared.se. Mer info på:
ettandetag.se. Mobil: 0704-18 51 67 eller
fridakhedberg@hotmail.com

Kurser med CL Frisk
vård & Rehab AB
Alla kurser i samarbete med CL Friskvård
& Rehab AB hålls av Cecilia L Hilton.
Fler kursstarter vid intresse. För anmälan
vänligen se sv.se/grsydost, maila lerum@
sv.se eller ring SV’s expedition på 0302-158 58.
För mer kursinfo, vänligen se clharmony.se
eller kontakta Cecilia på 0704-227824.
Kurser startar löpande vid fullsatt grupp.
Välkommen med din intresseanmälan!

Qi Gong, inspiration och
introduktion

2 ggr/start 11 okt, därefter 18 okt/to 9-16.30/
6900 kr/Plats: Nääs Fabriker/ledare: Linda
Nilsson

I samarbete med Ett andetag

till en avkopplande yogahelg på Öijared Resort
nära Nääs slott. Fokus ligger på återhämtning
i en fin miljö. Under helgen får du möjlighet att
utöva olika yogaformer, koppla av, vistas ute i
naturen samt spendera tid på spa. Det behövs
ingen tidigare erfarenhet för att kunna delta.

I samarbete med Ett andetag och Body in
Balance
Behöver du någonting härligt att se framemot
när hösten lämnar över till vintern? Välkommen

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB
Lär dig mer om Qi Gong.
1 gg/ti eller on 17.30-19.30/250 kr inkl. lättare
måltid

Kurs startar vid tillräckligt många anmälda
och på löpande band. Välkommen med din
intresseanmälan!

Longdan Qi Gong, nybörjarkurs

Samarbete med CL Friskvård och Rehab AB
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”. Kursdagarna bestäms gemensamt vid introduktionstillfället.
8 ggr/start 5 sep/2 050 kr

Kurs startar vid tillräckligt många anmälda
och på löpande band. Välkommen med din
intresseanmälan!

Inblick i den Kinesiska synen på
livet och hälsan. Yin & Yang
(Steg 1 TCM)

Samarbete med CL Friskvård och Rehab AB
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 enkla livsstilsförändringar kan motverka
obalanser och hur man kan få hjälp av bl a akupunktur, Qi Gong och örtmedicin när man inte
klarar det på egen hand.
1 gg/ti eller on/ti 17.30-19.30/400 kr inkl.
lättare måltid

Kurs startar vid tillräckligt många anmälda
och på löpande band. Välkommen med din
intresseanmälan!

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum
Fördjupning i den Kinesiska
synen på livet och hälsan, Tung &
Puls-diagnostik (steg 2 TCM)

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB
En ännu djupare inblick i denna flertusenåriga
kunskap och lär dig grunderna i tung- och pulsdiagnostik.
1 gg/400 kr/ti eller on 17.30-19.30 inkl. lättare
måltid

Kurs startar vid tillräckligt många anmälda
och på löpande band. Välkommen med din
intresseanmälan!

Matlagningsträff – Mat som
medicin- och inflammationshämmande kost

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB
Som en fortsättning på föredraget om mat som
medicin- och inflammationshämmande kost
startar vi en matlagningskurs. Här lagar vi mat
tillsammans och du får tips och idéer för enkel
matlagning utan gluten och laktos m.m.
2 ggr/17.30-19.30/1050 kr/Kurs startar vid
tillräckligt många anmälda och på löpande
band – välkommen med din intresseanmälan!

Massagekurs för hemmabruk:
Rygg, axlar, nacke

Kinesiotape idrottstejp

3 ggr/1050 kr/Start 19 sep/17.30-19.30

2 ggr + praktik/ti eller on/1050 kr/17.30-20/
start vid fullsatt grupp ti eller on//Kurs
startar vid tillräckligt många anmälda och
på löpande band – välkommen med din
intresseanmälan!

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB
Ger dig kunskap om musklerna, basgrepp och
olika massageformer.
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda
och på löpande band. Välkommen med din
intresseanmälan!

Mat som medicin och
inflammationshämmande kost,
steg 1

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB
Föredrag om mat som medicin och inflammationshämmande kost, steg 1
1 gg /ti eller on/17.30-19.30/400 kr inkl lättare
måltid

Kurs startar vid tillräckligt många anmälda
och på löpande band. Välkommen med din
intresseanmälan!

Mat som medicin och
inflammationshämmande kost,
fördjupning, steg 2

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB
Föredrag om mat som medicin och inflammationshämmande kost, steg 2.
1 gg /ti eller on/17.30-19.30/400 kr inkl lättare
måltid/Kurs startar vid tillräckligt många
anmälda och på löpande band – välkommen
med din intresseanmälan!

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB och
Lerumsloppet
Snabbare läkning för alla. ”Lika naturligt som
plåster på såren”

6 ggr/start 13 sep samt 25 okt/to 11-12.30/950
kr/Gråbo/ledare: Jens Evensen

Arr nr 35522 med start 13 sep, 35523 med start
25 okt

Yoga och meditation grundkurs

Grundkurserna innehåller yoga, andningsövningar, djupavspänningen Yoga Nidra, koncentrationstekniken Tratak, meditationen
Returning och de första stegen av meditationen
Energins Källa. Varje lektion är 2 timmar och
15 minuter, varav ca 1 timme med yogaställningar. Alla är välkomna – inga förkunskaper
krävs! Kurserna passar både nybörjare och dig
som har gjort yoga tidigare.
6 ggr/start 7 sep samt 19 okt/fr 17.30-19/950
kr/Gråbo/ledare: Jens Evensen

Yogakurser –
Anandandanda
I samarbete med Jens Evensen
Anandananda kommer från Oslo, där han studerade vid Statens Hantverk- och Konstindustriskola. Han började sin yogalärarutbildning
1980 genom att delta i tremånaderskursen på
Internationella Håå Kursgård – numera Håå
Retreat Center – och har sedan dess bott och
undervisat i två år på skolan i Stockholm, fem
år på Håå Kursgård och åtta år på skolorna i
Århus och Köpenhamn. Han bor nu i Göteborg
och har hållit kurser här sedan hösten 1996.
Vid sidan av undervisningen är Anandananda
skolans grafiska konstnär och hans kreativa
arbete finns på affischer och utställningar, såväl
som i våra webbartiklar.
Värt att veta: För att få störst utbyte av kursen är det viktigt att delta på alla lektioner. Det
är även en stor fördel om du använder yogan
och meditationerna hemma på egen hand.
Kursmaterial: I vår yogabok “Yoga, tantra
och meditation i min vardag” hittar du programmen du lär dig på kursen. Om du vill göra
meditativ djupavspänning Yoga Nidra finns instruktionen på en CD- skiva. Du hittar den även
på Spotify (på danska och engelska).
Yogamattor och filtar finns.
Välkommen med din anmälan till
Studieförbundet Vuxenskolan på 0302-158 58,
www.sv.se/grsydost eller lerum@sv.se

Meditation och djupavspänning
"Lär dig att meditera"

Meditation ger dig överblick och klarhet. Du
blir bättre på att genomskåda tillstånd och
tankar, så att du kan förbli dig själv samtidigt
som du ger dig hän åt vardagens utmaningar. Under hösten 2018 kommer jag hålla kurser i meditation och djupavspänning i Gråbo.
Kurserna passar bra om du gått på yoga eller
mindfullness förut och har lust att lära dig
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några av de klassiska meditationsteknikerna
från yogatraditionen. Du är självklart välkommen även om du inte har gjort yoga m.m.
tidigare. Kursen innehåller meditationerna
Energins Källa, Returning och djupavspänningen Yoga Nidra. Besök gärna vår hemsida
yoga.se. Här hittar du mer information om den
ursprungliga yogan.

Arr nr 35087 start 7 sep, 35521 start 19 okt

Anhörighetstödet
Café Förgätmigej

På Café Förgätmigej träffas vi som fått en demenssjukdom tillsammans med våra anhöriga
och vänner. Det bjuds på fika, underhållning
och intressanta föredrag. Vi träffas vid fem olika tillfällen, se nedan.

Anita Borke berättar för oss om
”Den svenska tanten”

Underhållning till gitarr och sång med bandet
Farbror Boll
Må 10 sep/kl 18-20/plats: Ågården,
Alingsåsvägen 1, Lerum

Workshop med apparna Circa och
Circus
Ett arbetsmaterial för att lättare kunna kommunicera och stimulera minnet. Ta gärna med
egen Ipad eller läsplatta.
Vi spelar gästernas önskelåtar.
Må 8 okt/kl 18-20/plats: Ågården,
Alingsåsvägen 1, Lerum

”Mat Musik Minnen”

Tillsammans med Jonas och Jonas beger vi oss
in i minnen och nostalgins värld där publiken
får ta del av lukter, smaker och ljuv musik. Musik och mat lagas framför ögonen på åskådarna
och avnjuts allt eftersom de lagas tillsammans
med miljö ljud och musik.
Må 12 nov/kl 18-20/plats: Ågården,
Alingsåsvägen 1, Lerum

”Nobeltema”

Arr: Anhörigstödet Lerums kommun i samverkan med Humana omsorg och Demensföreningen Lerum
Vi pratar om olika nobelpristagare genom tiderna och visar bilder från föregående Nobelfester.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

Lerum
Turid från Humana omsorg underhåller med
sin gitarr och vackra röst.
Må 10 dec/ kl 18-20/plats: Ågården,
Alingsåsvägen 1, Lerum

Samtalsgrupper för
anhöriga
Samtalsgrupp barn
med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar – NPF

Är du förälder/anhörig till någon under 18 år
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
som t.ex autism, ADHD. Då är du välkommen
att delta i en samtalsgrupp som sker i samarbete med Attention Lerum. Här kommer du
träffa andra anhöriga som har en liknande
livssituation. Ni samtalar och delar med er om
livet kring att ha ett barn som har en funktionsnedsättning.
5 ggr/start 12 sep (därefter 19 sep, 3, 10 samt
17 okt)/ti 17.30-19/plats: Riddarstenshöjden 9,
Lerum

För anmälan och information kontakta Jessica
Gustavsson 0302-52 22 39
Sista anmälningsdag är 5 september.

rad. Sista anmälnings datum är 30 oktober.
3 ggr/start 6 nov (därefter 13 och 20 nov)/
17-18.30/plats: Träffpunkten för anhöriga,
Riddarstenshöjden 9, Lerum

För frågor och anmälan kontakta Jessica
Gustavsson 0302-52 22 39 jessica.
gustavsson@lerum.se

IT och data
Teknik-drop-in

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Vi hjälps åt med bland annat surfplattor,
e-böcker, mobiler och talböcker.
9 ggr/start 29 aug, därefter 12 och 26 sep,
10 och 24 okt, 11 och 21 nov samt 5 och 19 dec/
on 14-15/Lerums bibliotek

Ordning på dina foton?

Lätt fortsättningskurs med repetering av överföring av bilder från PC, mobiltelefon och surfplatta. Rensning, namnsättning, lagring och
sökning av överförda bilder. Vi kommer även
att gå igenom säkerhetslagring och grunderna
i bildredigering. Grundkunskaper i Windows
10 är en förutsättning för kursen. Obs! Medtag
egen dator med Windows 10 installerad.
5 ggr/start 2 okt, därefter 9, 16, 23, 30 okt/ti
10-12.15/740 kr/plats: SV Hedeforsvägen 58/
ledare: Lars Ove Stakeberg, tel. 0703-87 58 20

Arr nr 35439

Vill du bli
kursledare?
Kontakta oss!

Datakurs – nybörjare

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 miljö du känner igen och lär med dina egna
program. Du behöver ha Windows 10 installerad på din dator. Kursledaren Mats Hugosson
formar kursen efter ert behov och nivå.

Samtalsgrupp kring Parkinsons
sjukdom

Är du anhörig till någon med Parkinsons sjukdom så är du välkommen att anmäla dig till
anhörigstödets samtalsgrupp kring Parkinson
sjukdom. Här kommer du träffa andra anhöriga
som har en liknande livssituation. Ni samtalar och delar med er om livet kring att ha en
närstående med Parkinson. Vi träffas vid fem
tillfällen.
5 ggr/start 20 sep (därefter 27 sep,
4 och 25 okt samt 1 nov)/10-12/plats:
Riddarstenshöjden 9, Lerum

För anmälan kontakta Jessica Gustavsson
0302-52 22 39, jessica.gustavsson@lerum.se
Sista anmälnings datum 14 september.

Samtalsgrupp kring psykisk ohälsa
Är du anhörig till någon med psykisk ohälsa?
Då är du välkommen att delta i en samtalsgrupp. Här kommer du träffa andra anhöriga
som har en liknande livssituation. Ni samtalar
och delar med er om livets kring att ha en närstående som är sjuk. Vi träffas tre tisdagar i

5 ggr/700 kr (ev kan materialkostnad
tillkomma)/ledare: Mats Hugosson

Anmäl intresse! Vid fullsatt grupp startar vi en
kurs på en måndag eftermiddag/kväll.
Arr nr 32745

Smartphone – introduktion

Ta med din telefon eller platta (går bra med
både Apple eller Android) och lär dig använda
appar m.m.
3 ggr/595 kr/ledare: Mats Hugosson

Anmäl intresse! Vid fullsatt grupp startar vi en
kurs på en måndag eftermiddag/kväll.
Arr nr 30457

Plattor och paddor - nybörjarkurs

Arr: Kultur och bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Tvådagars kurs 2x2 timmar på nybörjarnivå för
dig som har en surfplatta och vill lära dig mer
om vad du kan göra med den. Ingen avgift, men
begränsat antal platser.
2 ggr/25-26 sep/ti-on 10-12/Lerums Bibliotek

Obs! Anmälan öppnar på bibliotekets
webbplats måndag 3 sep kl. 9. Ingen anmälan
tas emot före detta datum!

Plattor och paddor –
fortsättningskurs

Arr: Kultur och bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Tvådagars fortsättningskurs 2x2 timmar för dig
som redan använder din surfplatta i vardagen och
som nu vill veta lite mer om exempelvis Facebook
eller säkerhet på nätet. Vi utformar kursen efter
dina önskemål, skriv i anmälan vad du vill lära dig
mer om. Ingen avgift, men begränsat antal platser!
2 ggr/30 okt-1 nov/ti-on 10-12/Lerums Bibliotek

Obs! Anmälan öppnar på bibliotekets webbplats
måndag 24 september kl. 9. Ingen anmälan tas
emot före detta datum!

Övrigt
Släktforskning

Lär dig grunderna om släktforskning och hur
du kan börja släktforska och finna dina svenska
förfäder!
5 ggr/700 kr/start 18 sep/ti 18-20.15/plats: SV
Hedeforsvägen 58 i Lerum/ledare: Susanne
Mannestedt

Materialkostnad för dataprogrammet Arkiv
Digital som används i släktforskning tillkommer
med 150 kr per person, obs foton i färg. Gratis finns
att tillgå dataprogrammet för släktforskning med
namn Riksarkivet, obs foton i svartvitt. Möjlighet
finns att köpa in boken ”Släktforskning steg för
steg” till ett rabatterat pris.
Arr nr 34087

Hemberedskap i krissituationer
– prepping light!

Vi utforskar dagsläget för deltagarna vad gäller
vatten, värme, mat och kommunikation samt
hjälps åt att planera för att klara oss själva i
några dygn vid ev. kriser. Vi utgår från MSB:s
information och rekommendationer.
3 ggr/start 25 sep, resterande träffar bestäms
gemensamt första sammankomsten/ti 18.3021/395 kr//plats: Hemma hos Ola i Stålebo
(mot Jonsered till)/ledare: Ola Thorsen

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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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.
1 kväll/18-21/790 kr inkl material och intyg
samt fika/Lerum/ledare: Conny Johansson

Kurs startar en vardagskväll vid tillräckligt
många anmälda!
Arr nr 30871

Självförsvar

På självförsvarskursen lär du dig att hantera
hot och våld i vardagslivet eller på din arbetsplats. Den vänder sig till dig som vill få en ökad
kunskap och trygghet i att hantera och skydda
dig mot hot och våld på ett enkelt och effektivt
sätt. Vi provar olika självförsvarstekniker mot
slag och spark, fasthållningar, stryptag och
övningarna görs på kursledaren eller två och
två. Jan Fallkvist är självskyddsinstruktör och
lär ut hur man enkelt och effektivt skyddar sig
i olika hotfulla situationer. Under kursen lär
du dig: självskyddstekniker, lagar och regler,
riskbedömning, grunder till aggression och bemötande/förhållningssätt.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Rekommenderad ålder från ca 16 år och uppåt.
Bra att veta: Ta med er oömma kläder och inomhusskor (träningskläder + vattenflaska).
Kursens mål är att du får: Nödvändiga
kunskaper i hur man försvarar sig fysiskt mot
hot och våld. En ökad trygghet i vardagslivet
och i arbetsmiljön. Lära sig riskbedömning, bemötande och förhållningssätt. Grundläggande
kunskaper om aggression.
1 gg/9 sep/sö 12-15.30/350 kr/Lerums
gymnasium danssal/ledare: Jan Fallkvist

Föreningskunskap

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

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/ledare: Lars-Göran
Larsson

Arr nr 35448

verksamhetschef

”Vi satsar på kurser och studiecirklar
för allmänheten. Men också för grupper
och organisationer med särskilda behov.
Nu har vi även kurser för småföretagare
genom SmåföretagsAkademin.”

SmåföretagsAkademin
I samarbete med FFLK, Företagarna,
NyföretagarCentrum och Lerums kommun
SmåföretagsAkademin 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.

E-handel

Dina kunder finns på nätet – Var finns du?
Varmt välkommen till en kurs där vi under två
tillfällen går igenom hur man kommer igång
med e-handel. Vi går igenom plattformsval,
betalningslösningar, logistik och trender samt
hur man optimerar sin e-handel för att göra
besökarna till kunder. Det blir mycket inspiration från andra stora och små e-handelsaktörer och vi går även kort igenom hur man kan
jobba med digital marknadsföring och Google
för att få trafik. Denna kurs är främst för dig
som inte har e-handel idag. Kursledare är Carina Lindström som innan hon startade företag har 15 år erfarenhet inom reklambyrå. Nu
senast som försäljning- och marknadsansvarig
för Wakakuu.com, med huvudansvar för Wakakuus sociala kanaler, bloggsamarbeten samt
övrig digital marknadsföring. Idag jobbar hon
bl.a med att hjälpa e-handelsföretag att öka
antalet besökare och få dessa att bli konverterande kunder.
2 ggr/start 24 sep, därefter 1 okt/må 17-20/
1000 kr/Solkatten, Lerum/ledare: Carina
Lindström

Arr nr 35248

Sociala medier

Är du företagare och vill jobba mer med sociala medier? På denna kurs går vi igenom de
största sociala kanalerna, främst Facebook
och Instagram samt hur man som företagare
kan jobba med dessa. Vi tittar in i Facebook for
Business där man sköter sin annonsering samt
hur man kan annonsera direkt på Instagram.
Vi går även igenom mobilanpassning och sökordsoptimering lite kort. Kursledare är Carina
Lindström som innan hon startade företag har
15 år erfarenhet inom kommunikationsbyrå och
senast som försäljning- och marknadsansvarig
för Wakakuu.com, med huvudansvar för Wakakuus sociala kanaler, bloggsamarbeten samt
övrig digital marknadsföring.
2 ggr/start 8 okt, därefter 15 okt/må 1720/1000 kr/Solkatten, Lerum /ledare: Carina
Lindström

Arr nr 35249
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Johan  Eklund,

Bokföring, grundkurs

Har du eget företag? Eller jobbar du i ett och
vill komma vidare? I denna kurs lär du dig
grunderna i företagets bokföring. Genom att
ha god insikt i ekonomin kan företaget ta rätt
beslut. Få koll på dina siffror och fokusera på
din verksamhet. Du kommer bl.a. lära dig; vilka
skyldigheter har man och vad bör man tänka
på i bokföringen, kontoplan, resultat och balansräkning, moms och preliminärskatt samt
vad som kan bli fel i bokföringen. Kursledare är
Mona Johansson, initiativtagare till/och delägare i Floda Redovisningsbyrå samt rådgivare på
NyföretagarCentrum.
Förkunskaper: Du behöver inga förkunskaper
för att delta i kursen. Dock är det behjälpligt att
du har vana av att använda datorer.
5 ggr/Floda Torg/1000 kr/ledare: Christer
Jonsson

Välkommen med din intresseanmälan på 0302158 58, lerum@sv.se eller www.sv.se/lerum.
Arr nr 34361

Bokföring, fortsättning

Har du eget företag? Eller jobbar du i ett och
vill komma vidare? Den här kursen ger dig
en fördjupning i bokföring som du har användning för i ditt dagliga arbete. Kursledare
är Mona Johansson, initiativtagare till/och
delägare i Floda Redovisningsbyrå samt rådgivare på NyföretagarCentrum. Kursen ger dig
fördjupade kunskaper i bokföring så att du kan
sköta den löpande redovisningen i ett mindre
företag.
5 ggr/Floda Torg/1000 kr/ledare: Mona
Johansson

Välkommen med din intresseanmälan på
0302-158 58, lerum@sv.se eller sv.se/lerum.
Arr nr 34359

Ekonomi för ickeekonomer

I denna kurs går vi igenom balans och resultat
räkning samt årsredovisning.
Välkommen med din intresseanmälan till
sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Kurs startar vid tillräckligt många anmälda. Vi
återkommer med information om plats, tid och
kursavgift så fort det är fastställt.

Affärsjuridik

I denna kurs går vi igenom de lagar och regler
som berör företag med särskilt fokus på
konsumentköplagen.
Välkommen med din intresseanmälan till
sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda. Vi
återkommer med information om plats, tid och
kursavgift så fort det är fastställt.

Hjälp jag har blivit med anställd!

I denna kurs går vi igenom hur du som chef går
tillväga när du har anställt personal. Vi tittar på
olika anställningsformer samt arbetsgivaravtal
och allt nyttigt du behöver veta för att anställa.
Välkommen med din intresseanmälan till
sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda.
Vi återkommer med information om plats, tid
och kursavgift så fort det är fastställt.

Våga möta din kund

Lär dig bra säljtekniker och skapa långsiktiga
kundrelationer.
Välkommen med din intresseanmälan till
sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda.
Vi återkommer med information om plats, tid
och kursavgift så fort det är fastställt.

Vill du för verkliga din dröm att
starta eget? Boka tid för kostnadsfri
rådgivning!
Sparbanken Alingsås, Öijared, Harling
Förvaltning AB, Peanuts Kommunikationsbyrå,
Lerums Tidning, Lokalpressen, Floda Torg,
Lerums Kommun, Studieförbundet Vuxenskolan.

www.nyforetagarcentrum.se/lerum

Driva företag i nytt land

Bor det en företagare i dig som vill komma ut?
Undvik att trassla in dig i byråkratin och ta
reda på vad som gäller i andra länder. I denna
kurs går vi igenom allt du behöver veta för att
starta upp eget företag i ett nytt land.
Välkommen med din intresseanmälan till
sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda
och vi återkommer med information om plats,
tid och kursavgift så fort det är fastställt.

Starta eget

Går du i starta-eget-tankar? Då är denna kurs
något för dig! I den här kursen går vi igenom:
- Utveckla en affärsidé
- Varför starta eget
- Att göra en affärsplan
- Olika företagsformer
- Lagar och regler vid företagande
- Ansvar som egen arbetsgivare
- Bokföring och skatter
- Finansiering
3 ggr/200 kr/ledare: Christer Jonsson,
Ronny och Mona Johansson

Välkommen med din intresseanmälan till
sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.

Kurs i kontrollansvar,
grund (KA enl PBL)

De flesta större byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och
bygglagen (PBL). Genom denna kurs får du
dokumenterad kunskap inom bygglagstiftning
m.m. Hemstudier är obligatoriska. I samband
med utbildningen kan man, till extra kostnad,

tentera och ansöka om certifiering. Diplom över
genomgången utbildning utdelas.

träff om miljöledningssystem anpassat till mindre företag. Tid ca 2 timmar.

3 ggr/5500 kr/start 12 nov, därefter 19+26
nov/må 16-20/ledare: Ove Bregéus/SV Lerum,
Hedeforsvägen 58

1 gg/ti 18 sep 15-17 eller on 19 sep 19-21/plats:
Gråbo Industriväg 2D/ledare: Titti Johansson

Entreprenadjuridik

Denna kurs vänder sig till dig med ingen eller
mindre erfarenhet och kan med fördel ses som
en körkortförberedande kurs. Det är en stor
fördel om du kan träna på egen hand, vilket
ökar chanserna att klara uppkörningen. Avser
motorsågskörkoret för behörighet AB enligt
AFS 2012:01.

Vid denna utbildning går vi genom grunderna i
entreprenadjuridik med fokus på standardavtalet AB 04. Bl.a. behandlar vi följande :
- Grundläggande entreprenadrättsliga begrepp
- Parts undersöknings- och upplysningsplikt
under anbudstiden
- Formkrav för ÄTA-arbeten; måste dessa alltid
beställas skriftligen?
- Under vilka förutsättningar föreligger rätt till
tidsförlängning och hinderersättning?
- Hur sent kan man som beställare reklamera
fel i entreprenaden?
Kursledare är Eilert Andersson, Advokat på
Wistrand Advokatbyrå som har lång erfarenhet
inom entreprenadrätt.
1 gg/start 21 nov/on 9-16/2800 kr/ledare:
Eilert Andersson

Välkommen med din intresseanmälan till
sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.
Arr nr 32901

Informationsträff om
miljöledningssystem för
småföretagare i Lerum

Motorsågskörkortet AB

6 ggr/startar vid fullsatt grupp/5250 kr/
ledare: Henrik Helin

Välkommen med din intresseanmälan till
sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.

Röjsågskörkort AB

Denna kurs vänder sig till dig med ingen eller
mindre erfarenhet och kan med fördel ses som
en körkortförberedande kurs. Det är en stor
fördel om du kan träna på egen hand, vilket
ökar chanserna att klara uppkörningen.
6 ggr/startar vid fullsatt grupp/3900 kr/
ledare: Henrik Helin

Välkommen med din intresseanmälan till
sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.

Välkommen på en kostnadsfri informations-

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Kultur
TORSDAG 30 AUGUSTI

Informations om Nätkolls
Föräldrautbildning

I samarbete med Attention Lerum i samverkan
med Anhörigstödet Lerums kommun
Är du förälder till ett barn eller ungdom med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Oroar du dig för vad ditt barn/ungdom gör på
nätet? Nätkolls föräldrautbildning vänder sig
till dig som vill få mer kunskap och fler verktyg
för att kunna prata med dina barn/ungdomar
om vad som händer på nätet
Riddarstenshöjden 9 Lerum, kl 18-19/Kontakt
info@attention-lerum.se eller jessica.
gustavsson@lerum.se
TORSDAG 6 SEPTEMBER

”Framtidsfullmakt” – ett
alternativ till God man

I samarbete med Anhörigstödet Lerums kommun
Den nya lagen innebär att du har chans att bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt
dig senare i livet, när du inte längre själv har
möjlighet. Kom och få information från Överförmyndarnämden Lerums kommun om Framtidsfullmakten.
Riddarstenshöjden 9 Lerum, kl. 13.30 (fika
finns att köpa från kl. 13)
TORSDAG 6 SEPTEMBER

Vuxensyskon – ett unikt
anhörigstödsprojekt som
synliggör de osynliga

I samarbete med Anhörigstödet Lerums
kommun
Välkommen till information om att vara bror
eller syster till ett syskon med en sjukdom eller
funktionsnedsättning, ett särskilt syskonskap
med speciella förutsättningar och konsekvenser. Bräcke diakoni berättar och informerar om
projektet Vuxensyskon, och bjuder samtidigt in
till att vara med i en av deras samtalsgrupper.
Träffpunkt för anhöriga Riddarstenshöjden 9
Lerum, kl. 17.30
TORSDAG 6 SEPTEMBER

Viltvårdsträff

I samarbete med Jägarnas Riksförbund i
Lerum, Helmut Salsland ordförande samt
Ilona Miglavs v. ordförande
Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent, från
Jägarnas Riksförbund Södertälje, pratar om förvaltning av vildsvin. Robert Qvist från JFK Jakt
och Fiskekompaniet i Alingsås visar nyheter inom
bl.a. kikarsikten, ljuddämpare och skjutkäppar.
Torkel Norling, eftersöksspecialist utvecklar ut-

bildningar i eftersök och har vildsvinseftersök lite
som en specialitet. Han berättar om hur eftersök
går till och vilka bestämmelser som gäller idag.
Carolina Bohman, SVEDEA, försäkringsbolaget
som har tagit fram en särskild anpassad jakthundsförsäkring för att du ska få en bra försäkring utan att behöva betala för mycket.
Simmenäs, Alingsås, kl. 17-21/kostnad 50
kr, betalas på plats kontant eller med swish/
Anmälan sker till ilona.aquadeli@gmail.
com eller tel. 0708-985444

som man kan göra med saker som finns hemma!
Gråbo bibliotek, kl. 16
TORSDAG 13 SEPTEMBER

Dialogmöte för livsmedelsföretag
I samarbete med SmåföretagsAkademin
SmåföretagsAkademin anordnar tillsammans
med Miljö- och hälsoskyddsenheten ett frukostmöte med information och dialog för livsmedelsföretag.
Lilla ön i Floda, kl. 8-9.30

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

LÖRDAG 15 SEPTEMBER

I samarbete med Kultur och Bibliotek och
Alingsås släktforskarförening
Alingsås Släktforskarförening hjälper dig
igång med SVAR, Arkiv Digital, kyrkböcker
och andra databaser.

I samarbete med Floda BID
Motionslopp för alla runt inre Sävelången, ca 7
km. Anmälan sker via Facebook ”Flodaloppet”.

Hur hittar jag min släkt?

Lerums bibliotek, kl. 11-14.30
SÖNDAG 9 SEPTEMBER

Öppet hus & 10-årsjubileum
I samarbete med KonstFabriken
Välkommen in och se vad vi gör.

KonstFabriken, Hedefors, kl. 12-15
MÅNDAG 10 SEPTEMBER

Anita Borke berättar för oss om
”Den svenska tanten”

Underhållning till gitarr och sång med bandet
Farbror Boll.
Ågården, Alingsåsvägen 1, Lerum, kl. 18-20
TORSDAG 13 SEPTEMBER

Allsångskväll med underhållning

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb, Lions
i Lerum
Kaffeservering och lotterier.
Söndag 9 september kl. 11-17 på Nääs

BILD: INGEMAR NORDQVIST

Nääs Dragspelsklubb.

Tingshuset i Lerum, kl. 19-21/Fri entré

Flodaloppet

TORSDAG 20 SEPTEMBER

Ensam genom Iran – 184 mil
av tillit

I samarbete med Kultur och Bibliotek
I en tid när det mesta med Mellanöstern
förknippas med konflikter snörde Kristina
Paltén på sig löparskorna och korsade Iran,
en sträcka på 1840 kilometer. Syftet var att utmana sina egna fördomar och att upptäcka ett
land med vacker natur. Med svenska flaggan
fladdrande från en cykelpinne sprang Kristina
genom små byar där knappt någon västerländsk turist satt sin fot. Hon sov hemma hos
familjer, hamnade i iransk TV, svettades i uppförsbackar i 45-gradig värme, blev stoppad av
en ilsken polis, välsignad av en mulla och intervjuad av Iranska revolutionsgardet. I boken
”Den rädda löparen” berättar Kristina Paltén
tillsammans med Desirée Wahren Stattin om
färden genom Iran.
Lerums bibliotek, kl. 19/Fri entré men
begränsat antal platser, gratisbiljetter
hämtas på biblioteket

13 SEPTEMBER, 11 OKTOBER, 15 NOVEMBER

Experimentverkstad för barn
på Gråbo bibliotek

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Kom och var med och testa enkla experiment
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FREDAG 21 – MÅNDAG 24 SEPTEMBER

Resa till Nordvästra Polen

I samarbete med Föreningen Norden
Besöket omfattar Vikingaskansen i Wolin,

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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stadsrundtur i Stettin och besök i katakomberna under staden. Inträden, frukost och middag
ingår.
Sista anmälningsdag 1 augusti till Aleksandra
Stefansson, tel 0721-61 0014/Kostnad 4200 kr
ONSDAG 26 SEPTEMBER

Att inte få som man vill. Tankar
om demokratins villkor

I samarbete med Kultur och Bibliotek samt
Bibliotekets pensionärsråd
Bengt Göransson, före detta kulturminister och
outtröttlig folkbildare föreläser.

ONSDAG 10 OKTOBER

TISDAG 23 OKTOBER

I samarbete med Föreningen Norden
Anna-Lena Lundström berättar om orsakerna
till emigrationen från Sverige under 1800-talet. Under våren 2019 kommer Anna-Lena att
återkomma och berätta om nybyggarnas liv i
Amerika.

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Niklas Karlsson gör under namnet Niels Gordon filmiskt instrumental elektronisk musik
med tydlig koppling till 70- och 80-talet, både
i ljudbild och arbetsmetod. Under kvällen berättar han om sin kärlek till den elektroniska
musiken och ger lite prov på hur man kan skapa
musik med synthar, orglar, trummaskiner, effekter m.m.

Drömmen om ett bättre liv
i Amerika

Lerums bibliotek kl. 19/Entré 75 kr,
medlem 50 kr
TORSDAG 11 OKTOBER

Sjöviks bibliotek, kl. 19

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb och
Lions i Lerum
Kaffeservering och lotterier.

TORSDAG 25 OKTOBER

Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på olika
sätt, kl. 15/Fri entré men begränsat antal
platser, gratisbiljetter hämtas på biblioteket

Allsångskväll med underhållning.

TORSDAG 4 OKTOBER – VÄRLDSDYSLEXIDAGEN

Parasollen Gråbo, kl.19-21/Fri entré

Författarbesök: Helene Tursten –
”Författaren som inte kan stava”
I samarbete med Kultur och Bibliotek
Helene Tursten, populär deckarförfattare, berättar om sin dyslexi och att ändå skriva deckare. Kriminalinspektör Irene Huss i Göteborg
står i fokus. Böckerna är översatta till 18 språk
och även filmade.
Lerums bibliotek, kl. 19/Fri entré men
begränsat antal platser, gratisbiljetter
hämtas på biblioteket/Böckerna finns till
försäljning!
LÖRDAG 6 OKTOBER

Ekotober

I samarbete med Floda BID
Matmarknad med ekologiska och lokalproducerade varor.
Floda Torg, kl. 10-14
LÖRDAG – SÖNDAG 6 – 7 OKTOBER

Öppen ateljé

I samarbete med KonstFabriken
Konstrikets utställningar pågår bland annat
inne på fabriksområdet. Passa på att titta på
vår ateljé.
KonstFabriken, Hedefors, kl. 11-18

Kristina Paltén.

BILD: KJELL B PERSSON

Vad gör din granne? Elektronisk
musik med Niels Gordon

SÖNDAG 14 OKTOBER

Kulturafton

I samarbete med Östad Hembygdsförening
Bilder och film från Klefsjöns gård.
Östad hembygdsstuga, kl.17/Kaffeservering/
40 kr
TORSDAG 18 OKTOBER

Föreläsning: Tror du att du
kan förändra världen utan att
anstränga dig?

I samarbete med Kultur och bibliotek
Stina Oscarson har tillsammans med serietecknaren Sara Granér skapat en handbok i
att vara medborgare, en inspirationskälla och
kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett
samhälle utan våld. Kort sagt: vad som krävs
för att demokratin ska upprätthållas. Stina Oscarson är dramatiker, regissör och fri skribent.
Hon har tidigare varit bland annat chef för
radioteatern vid Sveriges radio och för Orionteatern i Stockholm.

”Samtal kring demens”

I samarbete med Anhörigstödet Lerums kommun
Är du anhörig till någon närstående med demens? Du kan vara make/maka, barn, släkting
eller vän. Då är du välkommen till ett samtal
och informations tillfälle tillsammans med Demensföreningen Lerum.
Riddarstenshöjden 9 Lerum, kl 13/För
frågor och anmälan kontakta anhörigstödets
konsulenter: Jessica Gustavsson, 0302-52
22 39, jessica.gustavsson@lerum.se eller
Birgitta Olofsson, 0302-52 20 88, birgitta.
olofsson@lerum.se
TORSDAG 25 OKTOBER

Om alla säger fel – blir det rätt då?

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Föreläsning med Lars-Gunnar Andersson, professor emeritus i modern svenska vid Göteborgs
universitet och känd från Språket i P3.
Floda bibliotek, kl. 19/Gratisbiljetter hämtas
på biblioteket
FREDAG-LÖRDAG 26-27 OKTOBER

Höstmarknad på Lindekulla

Lerums bibliotek, kl. 19/Fri entré men
begränsat antal platser, gratisbiljetter
hämtas på biblioteket

I samarbete med Lerums Hemslöjdsf örening
Tema Kuddar – lotteri.

Stina Oscarsson.

Lars-Gunnar Andersson.

Fr 26 okt kl. 13-18, lö 27 okt kl. 10-15
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Lerum
SÖNDAG 28 OKTOBER

FREDAG 2 NOVEMBER – HÖSTLOV/LÄSLOV

Ljus i natten

I samarbete med Föreningen Norden
Aki Kaurismäkis "Ljus i natten" är som en
stumfilm med en mängd dråpliga situationer
som sker mer eller mindre i det tysta. Filmen är
nummer två i en utlovad trilogi om hamnstäder som inleddes med Mannen från Le Havre
från 2011. Hamnstaden i fråga är i det här fallet
Helsingfors, och redan i inledningsscenen ser vi
havet; snart också lyftkranarna och hamnarbetarna. Ett stort skepp lägger till, och där, i lasten,
gömmer sig den syriske bilmekanikern Khaled.
Bio Vågen, kl. 12/Biljettpris 90 kr

Författarbesök för barn: Johan
Anderblad

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Johan Anderblad, känd från Johans fordon på
barnkanalen berättar om sina böcker Bojan
och brandbilen, Bojan och polisbilen samt Bojan och tåget. Efteråt är alla barn och vuxna
välkomna ut på parkeringen för att hälsa på
brandmännen från Lerums brandstation och
kolla in något av deras brandfordon!
Lerums bibliotek kl. 13/Fri entré men
begränsat antal platser, gratisbiljetter
hämtas på biblioteket

TORSDAG 1 NOVEMBER

”Information om stöd från
kommunen”

I samarbete med Anhörigstödet Lerums
kommun
Vi föds och lever våra liv med olika förutsättningar. Behoven ser olika ut beroende på situation och
var man befinner sig i livet, och ibland kan man
behöva hjälp av andra. Lerum erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg så att alla invånare
ska kunna leva ett så självständigt, inflytelserikt
och bra liv som möjligt. Kom och få information
från kommunens biståndshandläggare.

självförbrännande och kärlekstörstande livsöden. De ackompanjeras av virtuosa musiker:
Bernt Andersson (piano, dragspel), Per Melin
(trummor) och Michael Krönlein (kontrabas).

Kultur &
bildning

Barnteater: Busiga händer

I samarbete med Kultur och bibliotek
Skuggteatern Busiga händer är en saga om att
gå och lägga sig - en resa kantad av upptäckter
och äventyr. Publiken sitter i scenografin och
spelarna rör sig runtom. Berättelsen projiceras
runtikring och bland barnen, så deras skuggor
blir en del av föreställningen. För barn 2,5-6 år.
Dergårdsteatern, kl. 10/Gratisbiljett hämtas
på biblioteket

Dergårdsteatern, kl. 19/Entré 195 kr,
skolungdom 95 kr, biljetter via ticketmaster.se
ONSDAG 7 NOVEMBER

Kloster – är inte det rena
medeltiden?

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Några av systrarna från Klaradals kloster i Sjövik
berättar om vilka de är och vad de håller på med.

Träffpunkt för anhöriga Riddarstenshöjden 9
Lerum, kl. 13.30 (fika finns från kl. 13)
TORSDAG 1 NOVEMBER – HÖSTLOV/LÄSLOV

Sven-Erik Johansson berättar om Nordkorea.

TISDAG 6 NOVEMBER

Brel möter Piaf – rebellen och
sparven

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Christopher Wollter och Åsa Fång i en exklusiv
konsertföreställning där de tar sig an chansontraditionens två giganter; Edith Piaf och Jacques Brel. En enad kritikerkår har hyllat denna
vackra, vemodiga och roande föreställning som
gått för utsålda hus runtom i landet. Vi får höra
odödliga sånger om livet och kärleken. Åsa och
Christopher låter sången och musiken förena två

Lerums bibliotek, avdelningen läsa på olika
sätt, kl.15/Fri entré men begränsat antal
platser, gratisbiljetter hämtas på biblioteket
TORSDAG 8 NOVEMBER

Allsångskväll med underhållning
I samarbete med Nääs Dragspelsklubb och
Lions i Lerum
Kaffeservering och lotterier.
Tingshuset i Lerum, kl. 19-21/Fri entré
MÅNDAG 12 NOVEMBER

Kura skymning

Föreningen Norden i samarbete med Kultur
och Bibliotek
David Sandén läser ur boken ”Kungar av Island” av författaren Einar Már Gudmundsson.
I novembermörkret tänds samtidigt tusentals
ljus i hela Norden och de baltiska länderna.
Då är det dags för Nordisk litteraturvecka som
hålls 12-18 november 2018. Litteraturveckan
samlar för den 21 gången barn, unga och vuxna
till världens största högläsningsevenemang.
Lerums bibliotek kl. 19/Fri entré
TISDAG 13 NOVEMBER

Författarbesök: Mattias Boström

I samarbete med Kultur och Bibliotek
En av Skandinaviens ledande Sherlock Holmes-kännare kommer till biblioteket och berättar utifrån sin prisbelönta bok ”Från Holmes
till Sherlock.
Gråbo bibliotek kl. 19/Fri entré men
begränsat antal platser, gratisbiljetter
hämtas på biblioteket
TORSDAG 15 NOVEMBER

Författarbesök: Gabriel Byström
Författarbesök för barn med Johan Anderblad.
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I samarbete med Kultur och Bibliotek
Gabriel Byström berättar om sin senaste bok,
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Lerum

BILD: INGEMAR NORDQVIST

Allsång med jultema med Nääs Dragspelsklubb.

”Med Guds hjälp: om religion och politik i Ryssland, Polen och Ungern”. En reportagebok om
den roll som religionen och kyrkan spelar för de
auktoritära krafter som vinner mark på många
håll runt om i världen.

Britt-Marie Näsström, professor emerita i religionshistoria, berättar om likheter och olikheter mellan religionerna.
Lerums bibliotek, kl. 19/Entré 75 kr, medlem
50 kr

LÖRDAG 1 DECEMBER

Julmarknad

I samarbete med Floda BID
Torgstånd med julmat och annat för julen, musik med mera.

Floda bibliotek, kl. 19.

Floda Torg, kl. 10-14

ONSDAG 21 NOVEMBER

TORSDAG 6 DECEMBER

Presentation av Östads
sockenbibliotek

I samarbete med Östad Hembygdsförening
Presentation av Östads sockenbibliotek som
statades i mitten av 1800-talet.
Östad hembygdsstuga, kl. 18.30/
Kaffeservering 40 kr

Musik på
temat ”Sjung
& Minns” i
vården!

Medlemsutställning

KonstFabriken, Hedefors/Vernissage fr 23
nov kl. 18-20/Öppet lö och sö kl. 10-15
ONSDAG 28 NOVEMBER

Kvinnosynen i de abrahamitiska
religionerna (judendomen,
kristendomen och islam)
I samarbete med Föreningen Norden

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb, Lions
i Lerum
Underhållning. Kaffeservering och lotterier.
Parasollen Gråbo, kl.18.30-21/Fri entré
SÖNDAG 9 DECEMBER.

Grötafton

I samarbete med Östad Hembygdsförening
Risgrynsgröt, hembakat bröd (Östadkakan) och
pepparkaka serveras.

FREDAG-SÖNDAG 23-25 NOVEMBER

I samarbete med KonstFabriken
KonstFabrikens medlemmar visar sina alster i
galleriet.

Allsång – Jultema

Östad Hembygdsstuga, kl. 17/Entré 50 kr
TORSDAG 29 NOVEMBER

Nordkorea inifrån

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Sven-Erik Johansson, biståndsarbetare med
många resors erfarenhet från Nordkorea, berättar om ett hemlighetsfullt och slutet land.
Lerums bibliotek kl. 19/Fri entré men
begränsat antal platser, gratisbiljetter
hämtas på biblioteket

TISDAG 11 DECEMBER

Allsång – Jultema

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb och
Lions i Lerum
Underhållning, hemliga gäster. Kaffeservering
och lotterier.
Garveriet i Floda, kl.18.30-21/Fri entré

Några föreningar vi samarbetar med
SPF, FUB, Lerums Hemslöjdsförening, Föreningen Norden, Skallsjö-Nääs Hemslöjdsförening, Näässamfundet, Aktiva Seniorer, Attention, Jazz
i Lerum, Stora Lundby Hembygdsförening, Stora Lundby-Östads Hemslöjdsförening, NyföretagarCentrum, Nääs Dragspelsklubb, Stora Lundby
Trädgårdsförening, Östad Hembygdsförening, Röda Korset, Lerums Kammarkör, Villaägarna vid Säveån, Lerum Vocalis, Nääs Konsthantverk,
Konstfabriken, Vänkretsen på Nääs, Skallsjö Folkdanslag, Lerums Squaredancers, Kammarmusik i Lerum, FFLK, Demensföreningen Lerum,
Bokbindare-Vännerna i Lerum, Tollereds Biograf Folkets Bio, LRF, Centerpartiet, Liberalerna, GDF Snurrebocken, Hillefors Grynkvarn
Museiförening, Rädda Barnen, Nääs & Co, Floda BID, TCB House of Music, Kören Floda Sjunger
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Alingsås

ADRESS: Kungsgatan 4, 441 30 Alingsås
MAIL: alingsas@sv.se TEL: 0322-104 05

Trädgårdsresa till Tjolöholm, Arts
and Crafts garden
I samverkan med Alingsås trädgårdsförening
Trädgårdsmästare guidar i den nyanlagda arts
and craftsträdgården på Tjolöholm. Anmälan
senast den 1 augusti till alingsastradgardsforening@gmail.com.

1 gg/ 18 aug/avg lö 09.15/ 600 kr/SV Alingsås/
ledare: Susanne Goodson

Arr nr 34898

Nyttodjur i hemträdgården

I samverkan med Alingsås trädgårdsförening
Kirsten Jensen, rådgivare vid Länsstyrelsen,
kåserar om nyttiga insekter i våra trädgårdar
och hur man gynnar dem.

Hantverk
Akvarellmålning nybörjare

Måla i akvarell och utveckla både teknik och
konstnärlighet. Ofta utgår vi från en speciell
teknik eller ett tema som stöd för arbetet.
7 ggr/start 11 sep/ti 10-12.15/850 kr/SV,
Alingsås/ledare: Irene Lidwall-Gullersby

Arr nr 32753

Tillverka egna smycken

Tillverka dina egna smycken av återbruk, pärlor
och läder.
1 gg/29 sept/lö 11-16.15/430 kr inkl material/
SV, Alingsås/ledare: Irene Lidwall-Gullersby

Arr nr 31934

Teckningscirkel

Lustfyllt tecknande för såväl dig som vill utveckla ditt tecknande som för den som inte tror
sig kunna teckna men vill.
8 ggr/start 5 sept/ti 18-21/800 kr/SV,
Alingsås/ledare: Charlotte Wikhall

Arr nr 34166

1 gg/24 sep/må 18.30-20.30/60 kr/SV
Alingsås/ledare: Kirsten Jensen

Arr nr 34899

Ljussätt din trädgård

I samverkan med Alingsås trädgårdsförening
Jonas Karlborg är kursledare. Begränsat antal
deltagare. Medtag eget fika.
För mer info och anmälan, kontakta Birgitta
Hansson 0322-15198 före 20 sept.
Arr nr 34900

Ät upp dina växter

I samverkan med Alingsås trädgårdsförening
Bo Blomqvist berättar vad som går att odla i en
trädgård med skogens eget ekosystem. I hans
skogsträdgård i Gråbo läggs stor vikt vid att ha
en mångfald växter, som kan samexistera och
vara till ömsesidig nytta för varandra. Där odlar
han peppar, wasabi, fikon, persikor, smultron,
minikiwi, mullbär, valnötter och annat ätbart.
Anmälan till alingsastradgardsforening@
gmail.com
1 gg/22 okt/må 18.30-20.30/60 kr/ SV
Alingsås/ledare: Bo Blomqvist

Arr nr 34901

Natur & trädgård
Motorsågskörkortet AB

Högt och lågt genom Östra
Himalaya

6 ggr/start 25 sep/tis 18-21/5250 kr/SV,
Alingsås/ledare: Henrik Helin

1 gg/26 nov/må 18.30-20.30/60 kr/ SV
Alingsås/ledare: Johan Nilsson

Denna kurs vänder sig till dig med ingen eller
mindre erfarenhet och kan med fördel ses som en
körkortförberedande kurs. Det är en stor fördel
om du kan träna på egen hand, vilket ökar chanserna att klara uppkörningen. Avser motorsågskörkoret för behörighet AB enligt AFS 2012:01.

Arr nr 34345

I samverkan med Alingsås trädgårdsförening
Trädgårdsmästare Johan Nilsson vid Botaniska
trädgården i Göteborg berättar om sina resor
i fotspåren av Frank Kingdon-Ward, George
Sherriff och Frank Lodlow, tre a 1900-talets
mest erkända växtjägare.

Arr nr 34902

Motorsågskörkortet AB

För dig som redan har erfarenhet av att hantera
motorsåg. Avser motorsågskörkoret för behörighet AB enligt AFS 2012:01.
6 ggr/start 1 okt/må 18-21/5250 kr/SV,
Alingsås/ledare: Bernt Olsson

Arr nr 33858

Gilla oss på
Facebook!

Motorsågskörkortet AB
– intresseanmälan

Vi startar regelbundet cirklar för att ta motorsågskörkort för behörighet AB enligt AFS
2012:01. Välkommen med din intresseanmälan
om ingen av tiderna ovan passar just nu!
Arr nr 32239
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Studieförbundet
Vuxenskolan
Alingsås

Alingsås
ningslära är naturlig frisk- och sjukvård som
ställer helheten i centrum. Kursen avser att ge
grundläggande kunskap till hur hälsa skapas
och riktar sig till alla som är intresserade av
att återvinna hälsan eller leva i god hälsa, eller
jobbar med hälsa. Kursledare Eric Karlsson är
självläkningslärare (Australien) och leg. naprapat (Sverige).
1 gg/30 sep/10-16/800 kr/SV, Alingsås/
ledare: Eric Karlsson

Arr nr 34529

Samhälle
Prepping

Kursen om att vara förberedd när det uppstår
störningar i samhället som påverkar den enskildes vardag. Under tre tillfällen lär vi oss om
hemberedskap, friluftssäkerhet och hemsäkerhet.
3 ggr/Start 12 sept/on 18-21/1000 kr/SV,
Alingsås/ledare: Patrik Eriksson

Arr nr 33638

Grannsamverkan Bjärke

Läsa & skriva
Läsecirkel

Vill du läsa och diskutera din upplevelse med andra läsare? Välkommen till en informationsträff.
1 gg/12 sept/on 18-19/0 kr/SV, Alingsås/
ledare: Gitta Gislén

5 ggr/10 okt/on 10-11/1000 kr/SV, Alingsås/
ledare: Gitta Gislén

Vi går igenom vad ni behöver veta för att bilda
en grannsamverkansgrupp. Tre träffar varav
träff 2 sker på hemmaplan i egen regi tillsamman med dina grannar. Anmäl upp till 3-5
personer per bostadsområde. I samarbete med
Polisen och Alingsås kommun. Sista anmälningsdatum 1 okt.

Pilates nybörjare kväll

3 ggr/träff 1 16 okt, träff 3 6 nov (träff 2
mellan dessa datum)/ti 18-20/0 kr/SV,
Sollebrunn/ledare: Charlotte Klug

bättre hållning, löser upp muskelspänningar
och återger kroppen dess naturliga rörelsemönster. Pilates passar alla oavsett ålder och
kondition. Inga förkunskaper krävs.

Arr nr 34525

Mjölksyrning av grönsaker

Vi lär oss att syra grönsaker, främst vitkål men
kanske också blandade grönsaker. Vi provsmakar också olika syrade produkter.

Pilates är en skonsam och effektiv träningsform, för dig som vill ha en starkare, smidigare
och mer välbalanserad kropp. Tekniken ger dig
bättre hållning, löser upp muskelspänningar
och återger kroppen dess naturliga rörelsemönster. Pilates passar alla oavsett ålder och
kondition. Inga förkunskaper krävs.

1 gg/17 okt/on 18-21/630 kr/SV, Alingsås/
ledare: Torsten & Lisa Palm

5 ggr/10 okt/on 18-19/1000 kr/SV, Alingsås/
ledare: Gitta Gislén

Vi går igenom vad ni behöver veta för att bilda
en grannsamverkansgrupp. Tre träffar varav
träff 2 sker på hemmaplan i egen regi tillsamman med dina grannar. Anmäl upp till 3-5
personer per bostadsområde. I samarbete med
Polisen och Alingsås kommun. Sista anmälningsdatum 1 oktober.

Självläkningslära grund

3 ggr/träff 1 15 okt, träff 3 5 nov (träff 2
mellan dessa datum)/må 18-20/0 kr/SV,
Alingsås/ledare Charlotte Klug

Mat & hälsa

Arr nr 32754

Fermenterade drycker

Lär dig tillverka hälsosamma fermenterade
drycker utan alkohol med ingredienser av grönsaker, frukt, bär, kryddor och honung.
1 gg/19 sep/on 18-21/630 kr/SV, Alingsås/
ledare: Torsten & Lisa Palm

Arr nr 33555

Rawfoodträffar i Alingsås

Vi är en grupp glada rawfood-entusiaster, som
träffas ungefär en gång i månaden. Tid och
plats bokas in allteftersom. Höstens första träff
blir den 1 september. Följ alla händelser genom
att vara med i vår facebookgrupp ”Raw food
team”!
Start 1 sep/17-19.30

Arr nr 34232

Pilates nybörjare dag

Arr nr 34526

Självläkningslära är läran om livsprocesserna
och de grundläggande faktorer som är nödvändiga för god hälsa och hur man vid sjukdom
återvinner hälsan på ett naturligt sätt. Självläkningslära är naturlig frisk- och sjukvård som
ställer helheten i centrum. Kursen avser att ge
grundläggande kunskap till hur hälsa skapas
och riktar sig till alla som är intresserade av
att återvinna hälsan eller leva i god hälsa, eller
jobbar med hälsa. Kursledare Eric Karlsson är
självläkningslärare (Australien) och leg. naprapat (Sverige).
1 gg/29 sep/10-16 /800 kr/SV, Alingsås/ledare:
Eric Karlsson

Arr nr 34527

Självläkningslära fortsättning

Pilates är en skonsam och effektiv träningsform, för dig som vill ha en starkare, smidigare
och mer välbalanserad kropp. Tekniken ger dig

Självläkningslära är läran om livsprocesserna
och de grundläggande faktorer som är nödvändiga för god hälsa och hur man vid sjukdom
återvinner hälsan på ett naturligt sätt. Självläk-

Grannsamverkan

Arr nr 34530

Datahjälpen

Öppet hus-träffar för dig som vill lära dig mer
om dator, smarttelefon eller surfplatta.
10 ggr/Start 18 sept/ti, on, to 9.30-11.45/20
kr/Brunnsgården, Alingsås/ledare: BerntErik Nyberg m.fl.

Arr nr 34355

Historia
Släktforskning

Lär dig hitta dina rötter, vilka datorprogram du
kan använda och hur man läser äldre dokument
och brev.
6 ggr/start 2 okt/18-20.15 /1090 kr/SV,
Alingsås /ledare: Lisbeth Spogardh

Arr nr 34811

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Alingsås
delta i kursen. Dock är det bra om du har vana
av att använda datorer.
5 ggr/1000 kr/ledare: Mona Johansson

Välkommen med din intresseanmälan!
Arr nr 33173

Affärsplanering Alingsås

Vad är det som gör ett företag framgångsrikt? Vi
går igenom hur du får en bättre bild av ditt företag i dag för att kunna bli ännu starkare i framtiden. Du får verktyg för att analysera ditt företag
och omvärlden, att titta på marknadsföring på
olika sätt samt hur du skapar strategier för utveckling. Genom en konkret handlingsplan kommer du att kunna ta nästa steg till ännu bättre
affärer. I samarbete med Alingsås kommun och
Marknadsträdet.
4 ggr/start 26 sep/on 18.15-21.15/1500 kr/SV,
Alingsås/ledare Mats Magnusson

Arr nr 34851

Affärsplanering Sollebrunn

SmåföretagsAkademin
I samarbete med NyföretagarCentrum,
kommuner och företagsföreningar.
SmårföretagsAkademin erbjuder ett lokalt utbud av kurser anpassade för småföretagare för
att man på ett enkelt och prisvärt sätt ska kunna kompetensutveckla sig och sitt företag.

Sociala medier, intresseanmälan

I samarbete med Alingsås kommun
Är du företagare och vill jobba mer med sociala medier? På denna kurs går vi igenom de
största sociala kanalerna, främst Facebook och
Instagram samt hur man som företagare kan
jobba med dessa. Vi tittar in i Facebook for Business där man sköter sin annonsering samt hur
man kan annonsera direkt på Instagram. Vi går
även igenom mobilanpassning och sökordsoptimering. Kursledare är Carina Lindström som
innan hon startade företag har 15 år erfarenhet
inom reklambyrå. Nu senast som försäljningoch marknadsansvarig för Wakakuu.com, med
huvudansvar för Wakakuus sociala kanaler,
bloggsamarbeten/affiliate samt övrig marknadsföring.
Obs! Intresseanmälan. Kursen startar vid
fullsatt grupp. Pris 1000 kr.
Arr nr 33788

Miljödiplomering för
miljödiplomerade verksamheter

I samarbete med Alingsås kommun och
RSM&CO
Ett grundkrav för en miljödiplomerad verksamhet är att all personal har genomgått en
grundläggande miljöutbildning. Att persona-
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len har kunskap om miljöfrågor och verksamhetens policy, mål och rutiner är en förutsättning för att ha ett välfungerande miljöarbete.
Det gör att all personal känner sig delaktig i
miljöledningssystemet och får möjlighet att
bidra med förslag, kreativa idéer och input
från sitt perspektiv. Utöver delaktighet så
bidrar en grundläggande miljöutbildning till
att säkerställa att personalen är medveten om
sin roll i ett fungerande miljöledningssystem
vilket minimeras riskerna för miljöavvikelser
och bidrar till utveckling av företaget. I denna
kurs visar vi på systematiken i ett fungerande
miljöledningssystem och behandlar alla steg
i processen mot Miljödiplomering. Dessutom
kommer du efter utbildningen att tydligare
förstå miljöproblem på ett generellt plan men
även koppla specifika miljöproblem till er specifika verksamhet och skapa möjligheter för er
att med bakgrund av denna kunskap minska
er miljöpåverkan.
Obs! Intresseanmälan. Kursen startar vid
fullsatt grupp. Pris 1900 kr.

Vad är det som gör ett företag framgångsrikt?
I denna kurs går vi igenom hur du får en bättre
bild av ditt företag i dag för att kunna bli ännu
starkare i framtiden. På ett strukturerat sätt får
du verktyg för att analysera både ditt företag
och omvärlden, att titta på marknadsföring
på olika sätt samt hur du skapar strategier för
utveckling. Genom en konkret handlingsplan
kommer du att kunna ta nästa steg till ännu
bättre affärer. I samarbete med Alingsås kommun och Marknadsträdet.
4 ggr/start 27 sep/to 18.15-21.15/1500 kr/SV,
Alingsås/ledare Mats Magnusson

Arr nr 34852

Bokföring, grundkurs

Har du eget företag? Eller jobbar du i ett och
vill komma vidare? I denna kurs lär du dig
grunderna i företagets bokföring. Genom att
ha god insikt i ekonomin kan företaget ta rätt
beslut. Få koll på dina siffror och fokusera på
din verksamhet. Du kommer bl.a. lära dig:
vilka skyldigheter man har och vad man bör
tänka på i bokföringen, kontoplan, resultat
och balansräkning, moms och preliminärskatt
samt vad som kan bli fel i bokföringen. Kursledare är Mona Johansson, initiativtagare till/
och delägare i Floda Redovisningsbyrå samt
rådgivare på NyföretagarCentrum. Förkunskaper: Du behöver inga förkunskaper för att

Spelar du i band och
bor i Alingsås?
Hör då av dig till musikansvarig
Lella Gislén på telefon 0322-104 05,
0722-44 23 72 eller mail lella.gislen@sv.se
Hon hjälper dig att starta upp din
studiecirkel! Det finns stöd att få!

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

Alingsås

Musik

Föreläsningar

Sollebrunn Rockskola

TORSDAG 20 SEPTEMBER

Lär dig spela allt från trummor, bas och piano
till, gitarr, elektrisk som akustisk. Skolan riktar
sig till dig som är mellan 10-13 år. Vill du veta
mer kontakta Jeppe Sjöberg på 0708-75 71 31.

Kom med i Spelmanslaget!

Vi är ett glatt gäng som träffas varje torsdagskväll, lär oss låtar och spelar tillsammans. Är
du intresserad av att vara med? Hör av dig till
Maja 0762-46 56 18 eller skriv till oss på vår
Facebook-sida. /Bjärke Spelmanslag

Litterära debutanter – att välja
god litteratur

I samarbete med Bibliotekets vänner
Vilka kriterier utgår man från och vad är egentligen god litteratur? Borås Tidnings kulturchef
Lena Kvist berättar om arbetet med att utse
årets bästa debutanter.
Alingsås Kulturhus, kl. 18.30/Kostnadsfritt

Arr nr 34352

TORSDAG 22 NOVEMBER
MÅNDAG 8 OKTOBER
kl 18.30, Alingsås Kulturhus

Peter May och Yttre Hebriderna
– i ord och bild

I samarbete med Bibliotekets vänner
Gösta Sandberg visar bilder och berättar från
sina resor till Yttre Hebriderna 1977 och 2017.
Maud Svahn berättar om deckarförfattaren Peter
May, som använder ön som miljö i sina böcker.

BerntErik Nyberg

Vi skapar
mötesplatser
för dig!

En kulturmans bekännelser

I samarbete med Bibliotekets vänner
Daniel Levin, har varit kulturchef på GP och
programansvarig för Bokmässan. Idag är han
VD på Pustervik. Daniel Levin är uppvuxen i
Alingsås och gör en tillbakablick på sina år med
arbete inom kulturen.
Alingsås Kulturhus, kl. 18.30/Kostnadsfritt

Arr nr 34354

Alingsås Kulturhus, kl. 18.30/Kostnadsfritt

cirkelledare i Alingsås

Arr nr 34353

Vem är du? En pensionerad väg- och vatten
byggare som arbetat med olika företag på de flesta
europeiska marknader med att förmedla teknisk
kunskap.
Hur är det att vara cirkelledare för SV? Jag har
varit cirkelledare för olika kurser under åren. De flesta
kurserna har kommit från en idé så upplägget har
gjorts i samarbete med SV. Det har gjort att jag
känt både frihet och ansvar mot kursdeltagarna,
och sett till att jag varit uppdaterad i ämnet.
Vad är det bästa med att vara
cirkelledare? Det har alltid känts tryggt
att ha Vuxenskolan i ryggen för där finns
kunskap och erfarenhet och hjälp
med administrationen.

Några föreningar
vi samarbetar med
Vi samarbetar gärna! Här är några av
dem vi redan gör det med: Alingsås
Biodlarförening, Anten-Gräfsnäs
Museijärnväg, FUB, Gräfsnäs
bygdegård, Historiska sällskapet,
Kulturföreningen Tornet, LRF,
Långareds, Hemsjö och Ödenäs
hembygdsföreningar, Mjörns
Ångbåtsförening, Samlarringen, SPF
Bjärke och Hjorten.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Ekologisk trädgård, kultur & hälsa

Jonsereds trädgårdar
– mötesplats, kunskap och historia

Trädgårdarna vid Jonsereds Herrgård har
anor många hundra år tillbaks i tiden. Idag
är det en levande trädgård, mötesplats,
kurslokal och skådeplats för folkbildning,
kultur, mat, musik och möten.
Trädbeskärning, betonggjutning,
ekologisk odling, fladdermusspaning, sång och musikframträdanden
är bara ett axplock av Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet i samarbete med Jonsereds Trädgårdar. I
flera år har samarbetet utvecklats,
i takt med att trädgårdarna byter
skepnad, form och fokus.
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Exempelvis spökvandring för liten
och stor den 26 oktober – passa på
att komma och mysrysa med ficklampa i höstmörkret!
Trädgårdarna invigdes 2014 och

är en fri tolkning av den 1800-tals
Herrgårdsträdgård som tidigare låg
på platsen. Intill ligger Jonsereds

herrgård som är Göteborgs universitets mötesplats – ett intellektuellt
centrum där människor kan träffas
för utbyta tankar om kultur, vetenskap, livsåskådning och politik.
Själva trädgårdarna har fem ”kvarter” med olika planteringar och teman.
Varje år gästas Jonsered av en känd
personlighet med trädgårdsintresse
som för en säsong får fritt spelrum att
skapa en egen grön kreation – i år var
det Thomas von Brömssen som drog
mängder av besökare på sin invigning.
De fem kvarteren är Formträdgården, som är mest tidstypisk för
1800-talet med perenner, buskar
och häckar, Köksträdgården med
ekologiska köksväxter och kryddor,

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

Engelska Rosenträdgården med sina
historiska buskrosor och skuggande
lövträd samt Skotsk gräshed med
pergola framtida ruinen.
På Herrgårdsscenen som drivs av

föreningen Kultur Ella spelas varje år
sommarteater, detta år spelades The
Good Old Days med bland andra Claes
Malmberg, Jan Malmsjö, Hanna von
Spreti och ensemble. På programmet
senare i höst finns exempelvis brunnsmusik med musiker från Göteborgsoperan och Göteborgssymfonikerna
och bluesrock med Freddie Nyström.
Missa inte höstens höjdpunkter på
Jonsereds Trädgårdar ihop med Studieförbundet Vuxenskolan!

Ekologisk trädgård, kultur & hälsa

Peter Svensson – trädgårdsmästare Jonsereds trädgård.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Utveckla din
förening eller
din grupp

SV GR Sydost

Vi hjälper föreningar,
organisationer och kamratgrupper.
Hos oss kan ni förverkliga idéer!

730 cirkelledare

35 förtroendevalda
25 tjänstemän
309 artister

Möjligheterna är många – kontakta
oss så berättar vi mer!

SV=Kultur
SV är en av Göteborgsregionens
största kulturanordnare! Med våra
partners arrangerar vi festivaler,
konserter, föredrag och utställningar.

För mer info
och anmälan:
www.sv.se/grsydost

Ditt intresse
kan bli en kurs
Hos oss hittar du kurser och cirklar
i mängder med ämnen som kan leda
till nya insikter och nya möjligheter.
Hittar du inte det du söker –
starta en egen cirkel! I vad du vill.
Välkommen in till något
av våra lokalkontor!

