Studieförbundet Vuxenskolan
Alingsås • Lerum • Partille • Mölndal

Kurser & evenemang hösten 2017

Välkommen till en plats
för nytänkande
När jag skriver detta är sommaren i sin fulla
blom. Det surrar och surrar under körsbärsträd
och bin, humlor trängs mellan lavendel, och
chokladblomma.
Min ambition är att när jag planterar något
nytt i min trädgård ska det vara växter som bin
och humlor tycker om. Att bidra tillbaka till naturen blir allt viktigare för mig.
Studieförbundet Vuxenskolan fyller 50 år i år
och hållbar utveckling har från starten varit ett
av de prioriterade områden vi arbetar med och
som vi vill inspirera människor att engagerar sig
i. I höstens program finns bland annat våra populära kurser i biodling att delta i.
Att ta hand om sig både fysiskt och mentalt är
viktigt för att uppnå eller behålla balansen i livet. Vi vill kunna räcka till och må bra över tid
och då behöver vi prioritera att lära oss denna
konst. Under hälsa i programmet finns olika kurser som hjälper dig att välja, allt från yoga till
trädgårdskurser med mera. Folkbildning är ett
vackert ord och det är det vi på Studieförbundet
Vuxenskolan förmedlar och erbjuder, där fokus
ligger på kunskap, insikt och gemenskap. Vi finns
för dig och har egna kontor och lokaler i kommunerna Alingsås, Lerum Partille och Mölndal.
Jag har som ni förstår bara lyft fram ett axplock
från vårt programs utbud. Så bläddra, dröm dig

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.
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Kontakt

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

bort och glöm inte anmäla dig till den kurs som
just du längtar efter.
Oavsett var du kommer ifrån eller befinner dig
i livet finns det en plats här för dig.
Tillsammans med mina fantastiska kollegor
och kursledare önskar vi dig varmt välkommen!
Med hopp om en god, frisk och själfull höst till
er alla.

Ann-Marie Winberg
Avdelningschef

Viktigt att veta
Anmälan Observera att vi inte regelmässigt

Innehåll

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

• avanmäler du dig eller avbryter kursen p g a
sjukdom eller avflyttning från orten återbetalas
del av kursavgiften mot intyg.
• ej avbokade biljetter debiteras.
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.
Administration av personuppgifter (PuL)

Vi administrerar dina personuppgifter enligt
personuppgiftslagen (PuL).

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

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.

Mölndal
Johan Eklund
Maria Graf
FOTO: SV Bildarkiv, Johan Eklund
TRYCK: Markbladet Tryckeri

Gamla Torget 43, 431 34 Mölndal
molndal@sv.se
TEL: 031-87 47 46
WEBB: sv.se/molndal
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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 omfattade verksamhet för
funktionsnedsatta. Här samarbetar vi med
kommuner och intresseorganisationer.
Vi har ett särskilt fokus på intellektuella
funktionsnedsättningar.

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. I
dag 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.

Detta kan vi erbjuda
din förening!
Vi erbjuder kompetens, utbildningar
och inspirerande material för alla behov
i föreningen. SV ger ny kraft till Sveriges
föreningsliv.

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: therese.hjort@sv.se
MÖNDAL: johan.bergquist@sv.se/anders.lenneras@sv.se
ALINGSÅS: gitta.gislen@sv.se

Alingsås

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

Tillverka egen salva

Vi använder produkter från bikupan och andra
delar av naturen för att gör egna hälsobringande salvor. Helgkurs. Ingredienser ingår.
2 ggr/23-24 sep/10-16/1500 kr/ledare: EvaMaria Wassberg

Gilla oss på
Facebook!

Hur förberedd är du?

Studieförbundet
Vuxenskolan
Alingsås

En föreläsning om vårt sårbara samhälle med
överlevnadsexperten Patrik Eriksson. Vi diskuterar olika scenarion och hur den enskilda
människan drabbas.

Kurser

12 sep/ti 18-20/60 kr inkl fika

Lär dig konsten att syra
grönsaker

Mjölksyrade grönsaker är en riktig superfood
och här lär du dig att själv tillverka dem.
20 sep/on 17.30-20.30/550 kr/ledare: Torsten
Palm

Släktforskning nybörjare

Lär dig hitta dina rötter. Lär dig vilka datorprogram man kan använda och hur man läser
äldre dokument och brev.
4 ggr/start 27 sep/on 15-17.30/ 700 kr/ledare:
John Hedvall

Prepping – en kurs i hemberedskap och friluftssäkerhet

En kurs i hur man klarar sig om det uppstår
störningar i samhället. Lär dig klara grundbehoven: värme, vatten, mat, hygien och information.
Praktiskt tränar vi genom att tillbringa ett dygn
ute i skogen med minimalt med hjälpmedel.
3 ggr/10 och 17okt/ti 18-21/21-22okt/12-12/
650 kr

Grundkurs i digitalfotografering

För dig som vill lära dig mer om din digitalkamera och utvecklas som fotograf. Teoretiska

genomgångar och praktiska övningar i professionell fotostudio samt fotoutflykter.
6 ggr/start 4 okt/on 18-21/1500 kr/ledare: Jarl
Silander

Helgworkshop i digitalfoto

För dig som vill lära dig mer om din digitalkamera och utvecklas som fotograf. Teori och
praktik med fokus på landskapsfotografi. Andra
dagen åker vi på fotoutflykt till Bohuslän.
23 sep/lö 9.30-15/24 sep/sö 9-18/1200 kr/
ledare: Jarl Silander

Slöjdklubben i Hemsjö

Slöjdverksamhet för barn 7-12 år.
6 ggr/1 okt/sö 16-18.45 (varannan vecka)/
590 kr/ledare: David Fredriksson Nygård

Knyppling

Skapa fantastiska spetsar! Kursen vänder sig
både till dig som är nybörjare eller erfaren
knypplare. Det finns möjlighet att låna knyppeldyna.
7 ggr/start 11 sep/må 18.30-21 varannan
vecka/850 kr/ledare: Marianne Klasson

Motorsågskörkort

Kurs för att få motorsågskörkort A+B. I priset ingår avgift för uppkörning, teoriprov och körkort.
7 ggr/start 6 nov/må 18-21/4750 kr/ledare:
Morgan Svensson

Akvarellmålning

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 19 sep/ti 10-12.15/850 kr/ledare:
Iréne Lidvall-Gullersby

Jobba med återvinningsmaterial

Vi använder sånt som vi brukar slänga och tillverkar nya bruksföremål.
2 ggr/21-22 okt/11-16.15/950 kr/ledare: Iréne
Lidvall-Gullersby

Tillverka dina egna smycken

Tillverka dina egna smycken av återbruk,
pärlor och läder.
2 ggr/11-12 nov/11-16.15/950 kr/ledare: Iréne
Lidvall-Gullersby

Enklare skrivövningar för att
väcka kreativiteten

Fokus ligger på att öppna det kreativa flödet med
inspirerande skrivövningar som stimulerar alla
sinnen. Utan prestige släpper vi fram berättar-
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Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

Alingsås

glädjen. Passar såväl nybörjare som erfaren.
10 ggr/start 12 sep/ti 10-13/400 kr/ledare:
Charlotte Wikhall

Hur man skriver en roman

För dig som vill lära dig om processen att skriva
en skönlitterär roman och kanske redan har
en ide. Teoretiska genomgångar och praktiska
skrivövningar. Även utrymme för det egna skrivandet och hjälp framåt med texten.
10 ggr/start 12 sep/ti 18-20.30/1700 kr/ledare:
Charlotte Wikhall

Rawfoodträffar i Alingsås

Rawfoodträffar i Alingsås är en grupp glada
raw food-entusiaster, som träffas ungefär en
gång varannan månad. Tid och plats bokas in
allteftersom. Höstens första träff blir den 3
september. Välkommen att vara med i vår facebookgrupp ”raw food team”.
Start 3 sep

Alingsås biodlareförening

Alingsås Biodlareföreningen ger sedan många
år kursen i biodling i samarbete med SV.
Grundkurser går alltid på vårterminen, för att
vi ska kunna visa levande bin. Höstens kurser
kommer finnas på www.sv.se. Anmäl intresse!

Brottsofferjouren

Utbilda dig till brottsofferstödjare. En kurs
för dig som är intresserad av att arbeta ideellt
som stödperson för människor som drabbats av
brott. Mer information kommer på vår hemsida. Kostnadsfritt. Anmäl intresse!

Några föreningar
vi samarbetar med
Vi samarbetar bl a med AntenGräfsnäs Museijärnväg, Långareds
Hembygdsförening, Mjörns
Ångbåtsförening, Kulturföreningen
Tornet, Brottsofferjouren, Alingsås
Biodlarförening, FUB och LRF.

Evenemang
ONSDAGAR – SÖNDAGAR

Skattegårdens Lantost
– gårdsmejeri och butik

Öppen visning av vår getgård ons - sön kl 10-12.
Ystningskurser och bokade studiebesök. Läs
mer på www.lantost.com eller ring (maj-nov)
0322-43003.
Höggärdetvägen 2 i Sollebrunn, kl. 10-12
LÖRDAG 21 OKTOBER

Hörselskadades dag

Vi får besök av två audionomer från Hörselverksamheten på Alingsås lasarett och en
Syn- och hörselinstruktör från Alingsås och två
stycken hörselhjälpare.
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på
Kungsgatan 4, kl. 11-14/Öppet hus, gratis

Ljussätt din trädgård med
Alingsås trädgårdsförening

För tid och plats för denna kurs, håll utskick på
föreningens hemsida: www.alingsastradgard.
se eller på sv.se. Alingsås trädgårdsförening
anordnar också diverse föreläsningar som kan
hittas där.

Sven-Erik
Edvardsson,

cirkelledare i Alingsås

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

Vem är du? Jag heter Sven-Erik
Edvardsson och är cirkelledare i
Motorsågskörkort samt i Biodling.
Berätta om hur det är att vara
cirkelledare för SV? Det är roligt och
eftersom jag har yrkeserfarenhet vad gäller
båda mina kurser så känner jag att jag har
en god grund och den kunskap som krävs.
Vi har trevliga träffar och jag går igenom alla
delar man ska kunna.
Vad är det bästa med att vara
cirkelledare hos oss? Det är
framförallt att träffa alla trevliga
människor som kommer
till kurserna.

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

Aktivering

Pröva olika typer av träning; agility, rallylydnad, specialsök, klicker, tävlingslydnad mm.
6 ggr/sö 17-18.30/1600 kr/ledare: Josefin
Olofsson

Vardagslydnad

Natur, djur och miljö
Höstbuketter och plantering

Samarbete med Rallar-Rosen
Kom och gör dina utekrukor fina inför hösten.
Vi skapar även fina buketter i sprakande höstfärger. Rallar-Rosen, Lerum.
17 sep/sö 18-21/200 kr exkl material/ledare:
Karin Fredriksson

Arr nr 29749

Innehåller inkallning, inte dra i kopplet, sitt
kvar, mm. En lydig hund är en lyckligare hund
eftersom den kan ges mer frihet.
6 ggr/to 20-21.30/1600 kr/ledare: Karin
Ström

Agility

En fartfylld hundsport där hunden ska klara en
hinderbana på kortast möjliga tid. Kurserna är
på olika nivå.
6 ggr/on 18-19.30 samt 19.45-21.15/1600 kr/
ledare: Magne Aldén

Slöjd & hantverk

Julstuga

Samarbete med Rallar-Rosen
Kom och skapa stämningsfulla ljusarrangemang inför advent, eller varför inte en fin
julkrans att hänga på dörren! Rallar-Rosen,
Lerum.
26 nov samt 3 dec/sö 18-21/200 kr exkl
material/ledare: Karin Fredriksson

Bokbindning och reparationer
Samarbete med Bokbindare-Vännerna
12 ggr/start 19 sep/ti 16.30-18.15 samt
19-21.15/Häradsvägen, Lerum

Arr nr 2980119, 29802

Arr nr 29763, 29764

Knivbyggarkurs
Vi snidar skaft och slida.

Hundkurser

10 ggr/start 11 okt/on 19/210 kr, under 18 år
105 kr/ Ljungviksskolan, Gråbo/ledare:
Marcus Helegård

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

Valpkurs, från 8 v-6 mån

Vävning
Väv din matta eller löpare under helgen. Ta med
trasor eller köp på plats.
2 ggr/7-8 okt/lö-sö 9-17/1300 kr inkl lättare
lunch/ledare: Marianne Sörling

Arr nr 27069

Om utvecklingsstadier, vård, ledarskap och inlärning. Övningarna innefattar bl a inkallning,
sitt kvar, inte dra i kopplet mm.

Återanvänd dina kläder

6 ggr/to 17.30-19.45/1700 kr/ledare: Karin
Ström

2 ggr/21-22 okt/lö-sö 9-17/1300 kr inkl lättare
lunch/ledare: Marianne Sörling

Sy nya kläder eller väv en trasmatta eller löpare.
Ta med kläder eller köp på plats.

Arr nr 29915

Lapptäcksteknik

Samarbete med Lerums hemslöjdsförening
4 ggr/start 21 sep/to 10-16, var 3:e i
månaden/200 kr/Lindekulla, Lerum/
ledare: Britta Ferm, Gull Andersson
Anmälan: Britta, 0707-928130

Knyppling i Lerum

Samarbete med Lerums hemslöjdsförening
6 ggr/start 12 sep/ti 10-12.15/150 kr/
Lindekulla, Lerum/ledare: Britta Hedström

Gaffelvirkning – nybörjare och
fortsättning

Samarbete med Skallsjö – Nääs hemslöjds
förening
En gammal teknik som utförs med en virknål
och en gaffel av trä eller metall.
5 ggr/start i okt on el. lö/575 kr exkl. fika/
Ryttarbacken, Floda/ledare: Berith Jansson
Kursstarter sker löpande. Välkommen med
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din anmälan och eventuella frågor till Berith
på 0708-875022.

Knyppling

Samarbete med Skallsjö – Nääs hemslöjds
förening
8ggr/start 25 sep/må 19-21.15/Ryttarbacken,
Floda/ledare: Ingegerd Gunnarsson
Anmälan: Ingegerd, 0302-32448

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, fr-sö 11-16/ Källnääs, Nääs

Lindekulla Slöjdklubb

Ålder 7-14 år. Vill du väva, sy, virka, tälja, snida,
knyta, fläta, forma eller brodera? Kom med i
vår Slöjdklubb och använd din kreativitet.
Ledare: Ingegerd Henkelman, Margareta Burvall, Kenneth Stahre, Marianne Fritsch, Britta
Hedström, Barbro Lennerstedt.
10 ggr (ej v. 44)/start 11 sep/må 16.3018.30/400 kr/max 12 deltagare
Anmälan till Vuxenskolan, tel: 15858,
lerum@sv.se

Arr nr 30361

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

Tovade fårfällar
18 och 19 aug (2 endagskurser)/fr och
lö 10-17/1 200 kr/Nääs/ledare: Erik
Torstensson
Arr nr 26874, 26952

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

Lerum

Brodera på linne

Täljning för nybörjare

Sked & slev

26-27 aug/lö-sö 10-17/1800 kr/Nääs/ledare:
Monica Hallén
Arr nr 27013

16-17 sep/lö-sö 10-17/1650 kr/Nääs/ledare:
Martin Ericsson
Arr nr 27018

30 sep-1 okt/lö-sö 10-17/1400 kr/Nääs/ledare:
Anders Karlsson
Arr nr 27038

Odla svamp på trästockar

Snickeri för skräckslagna

Kanthabroderi

22-24 sep/fre 13-17, lö-sö 10-17/1800 kr/Nääs/
ledare: Manne Swedberg
Arr nr 26850

30 sep-1 okt/lö-sö 10-17/1600 kr/Nääs/ledare:
Emma Ihl
Arr nr 27039

Måla och dekorera slöjden

Träbildhuggeri

23 sep/lö 10-17/950 kr/Nääs/ledare: Janne
Eriksson
Arr nr 27043

7-8 okt/lö-sö 10-17/2300 kr/Nääs/ledare:
Carsten Nilsson
Arr nr 26899

Lägga och renovera
stengärdesgård

Fläta korg och fågelbord

Lär dig odla shiitake, ostronskivling och andra
svampar utomhus!
2 sep/lö 10-17/1300 kr/Simmenäs, Alingsås/
ledare: Daniel Bävernäs
Arr nr 26929

Skära mönster i trä
2-3 sep/lö-sö 10-17/1400 kr/Nääs/ledare:
Knut Östgård
Arr nr 27017

Bakning i vedeldad stenugn
2-3 sep/lö-sö 9-15/990 kr/Nääs/ledare:
Skallsjö-Nääs hemslöjdsförening
Arr nr 26926

Renovera fönster
3 sep/sö 10-17/950 kr/Nääs/ledare: Mats
Lindström
Arr nr 26819

Präglade, tampade näverburkar
15 sep/fr 18-21/16-17 sep/lö-sö 10-17/2700 kr/
Nääs/ledare: Ramon Persson
Arr nr 27015

23 sep/lö 10-17/1250 kr/Grustaget, Magra/
ledare: Håkan Olausson
Arr nr 27026

Vård och beskärning av träd
24 sep/sö 10-17/950 kr/Nääs/ledare: Anders
Green
Arr nr 27028

Himmeli/takkronor
29 sep/fr 17-21/30 sep/lö 10-17/1 okt/sö
9-16/2200 kr/Nääs/ledare: Eija Koski
Arr nr 26519

7-8 okt/lö-sö 10-17/1900 kr/Nääs/ledare:
Christian Erlandsson
Arr nr 27040

Smide, grund
7-8 okt/lö-sö 10-17/1650 kr/Tollered/ledare:
Jan-Erik Svensson
Arr nr 26831

Skärsvarvning, fortsättning
13 okt/fr 14-19/14-15 okt/lö-sö 9-17/2800 kr/
Nääs/ledare: Åke Landström
Arr nr 26867

Fönsterrenovering med trälagning
13-15 okt/fr 13-17, lö-sö 10-17/1800 kr/Nääs/
ledare: Manne Swedberg
Arr nr 26863

”Vi är störst på
kurser inom slöjd,
hantverk och
byggnadsvård i
Västsverige.”
Johan Eklund
Verksamhetschef

Smide, grund (extrainsatt kurs)
14-15 okt/lö-sö 10-17/1650 kr/Tollered/ledare:
Jan-Erik Svensson
Arr nr 29006

50 – 60-talsbroderi
14-15 okt/lö 10-17, sö 9-16/1600 kr/Nääs/
ledare: Carina Olsson
Arr nr 27045

Ekologiskt byggande i teori och
praktik
14-15 ok/lö-sö 10-17/1800 kr/Munkedal/
ledare: Maja Lindstedt och Jan Hedberg
Arr nr 26870

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

Tillverka din egen halmhatt

20 okt/fr 17-21/21-22 okt/lö-sö 10-17/1600 kr/
Nääs/ledare: Andi Röder
Arr nr 27047

18 nov/lö-sö 10-17/1900 kr/Nääs/ledare: Anna
Fabler
Arr nr 26948

Luffarslöjd

Leta i arkiven

21-22 oktober/kl. 10-17/1 700 kr/Nääs/ledare:
Kiddi Pétursson
Arr nr 26893

18 nov/lö 13-17/350 kr/Göteborg/ledare:
Ulrika Lindh
Arr nr 27054

Smide, fortsättning

Renovera fönster

21-22 okt/lö-sö 10-17/1650 kr/Tollered/ledare:
Jan-Erik Svensson
Arr nr 26857

19 nov/10-17/950 kr/Nääs/ledare: Mats
Lindström
Arr nr 26822

Återbruksmattor

Snickeri för orädda

21-22 okt/kl 10-17/1850 kr/Nääs/ledare:
Marion Larsson
Arr nr 27049

24-26 nov/fr 13-17, lö-sö 9-16/1800 kr/Nääs/
ledare: Manne Swedberg
Arr nr 27055

El i gamla hus

Mullbänkar och torpargrund

28 okt/lö 10-14/490 kr/Lerum/ledare: Henrik
Nilsson
Arr nr 27050

2 dec/lö 10-17/950 kr/Nääs/ledare: Chico
Hovedskov
Arr nr 26925

Sinka för hand

Förgyllning

28-29 okt/lö-sö 10-17/1800 kr/Nääs/ledare:
Martin Ericsson
Arr nr 27051

2-3 dec/lö-sö 10-17/2050 kr/Nääs/ledare:
Markku Timonen
Arrnr: 27056

Tänk och snickra kök

Snickeri för skräckslagna

10-12 nov/ fr 13-17, lö-sö 10-17/1950 kr/Nääs/
ledare: Manne Swedberg, Fabel Arkitektur,
S&B
Arr nr 27052

8-10 dec/fr 13-17, lö-sö 10-17/1800 kr/Nääs/
ledare: Manne Swedberg
Arr nr 26851

Julspira & bock
11 nov/lö 10-17/1400 kr/Nääs/ledare: Marion
Larsson
Arr nr 27053

Skärpa verktyg
11-12 nov/lö-sö10-17/1450 kr/Nääs/ledare:
Knut Östgård
Arr nr 26860

Isolering och värme i gamla hus
18 nov/10-17/950 kr/Nääs/ledare: Chico
Hovedskov
Arr nr 26855
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Konst och form
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/start 21 aug/må 10-13/23 aug/on 10-13
och 13.30-16.30/2000 kr/ledare: Angela Roos

Teckning och måleri, grundkurs

Ledaren Shokrollah är arkitekt och konstnär
och går här igenom grunderna för teckning
och måleri.

Plats för
nytänkande

8 ggr/1 195 kr/ledare: Shokrollah Manzoor
Anmäl intresse! Kursen startar vid
tillräckligt många anmälda.

Måla akvarell på nääs
Slöjdseminariet Nääs

6 ggr/ start 9 sep/lö 10.45-14.45/(därefter
23/9, 7/10, 28/10, 18/11 och 2/12)/1025 kr,
ta med eget material

Akryl för barn

För dig ca 6-11 år. Lär lekfullt om färg, form
och komposition.
5 ggr/start 14 sep/to 16.30-18.45/525 kr inkl
material/ Konstfabriken, Hedefors/ledare:
Inger Jedenberg

Litteratur och
historia
Skriv din egen biografi

Samarbete med biblioteket
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.
10 ggr/ 975 kr/ ti 19 /ledare: Karin Manzoor
Anmäl intresse – kursen startar vid tillräckligt många anmälda.

Bokklubb i Lerum för dig mellan
10-13 år
Samarbete med biblioteket

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

Lerum
Vill du läsa spännande böcker, träffa kompisar
och fika? Är du mellan 10-13 år? Kom till Lerums bibliotek!
Start to den 31/8, därefter den 28/9 och 26/10,
kl. 15.30-16.30.
Anmälan till 0302-52 14 76 eller nina.persson@lerum.se

Bokcirkel för dig som vill träna
svenska

Samarbete med biblioteket
För dig som vill träffas och prata om böcker. Vi
läser böcker på lätt svenska.
Lerums Bibliotek/to 15/ledare: Berit
Hedberg
Anmälan till Berit, 0302-13829 eller
berit.hedberg@telia.com

Bibliotekets bokcirkel

Lerums biblioteks bokcirkel för vuxna startar
13/9, klockan 18.30. Höstens träffar är därefter
11/10, 8/11 och 6/12.
Mer info på bibliotek.lerum.se. Anmälan på
bibliotekets webbplats: bibliotek.lerum.se

Allas barnbarn, introduktion

Samarbete med biblioteket
Är du pensionär och vill läsa högt för förskolebarn? Studiecirkel om berättande och barnböcker.
19 sep, 26 sep, 3 okt och 10 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 030252 14 76, nina.persson@lerum.se.

Nordens historia

Samarbete med Föreningen Norden
6 ggr (3 ggr/termin)/start 21 sep, därefter 19
okt och 16 nov/to 19-21/150 kr/ Tingshuset,
Lerum/ledare: Vanja Andersson och Anna-Lena Lundström
Anmälan till Vanja Andersson 0302-150 89.

Språk
Franska, olika nivåer

Kurser i olika kunskapsnivåer.
I hemmiljö, Gullpengen 11
10 ggr/800 kr/ledare: Ange Svensson
Må 11 sep

Kl. 14.30-16 Franska, konversation
Kl. 19-20.30 Lätt Fransk konversation
On 13 sep

Kl. 14.30-16 Franska Termin 9

To 14 sep

Kl. 17-18.30 Italienska termin 5
Kl. 18.30-20 Italienska termin 7

Engelska, konversation

Vi fortsätter att lära oss tillsammans, vi träffas
och konverserar på engelska.
Centralt i Lerum
10 ggr/start 6 sep/on 10.30-12/720 kr/ledare:
Francisca Oldin

Spanska – lättare fortsättning

Studiematerial anpassas efter de olika deltagarnas nivåer. Använder bl a Caminando 5.
10 ggr/13 sep/on 18.30-20.45/1020 kr/ Studieförbundet Vuxenskolan, Hedeforsvägen 58,
lerum ledare: Meg Gezelius

Språkcafé

Behöver du öva på svenska, eller vill du hjälpa
någon att lära sig prata bättre svenska? Kom
och fika med oss!
Må, Floda bibliotek

Drop-in kl. 16-18.30

Ti, Gråbo bibliotek

Drop-in kl. 16-18.30

On, Sjöviks bibliotek

Drop-in kl. 17-19

To, Lerums bibliotek

Drop-in kl. 10-15
Arr: Rädda Barnen, Röda Korset, Biblioteket,
Studieförbundet Vuxenskolan

On 20 sep

Kl. 16-17.30 Franska nybörjare

Kost och matlagning

Italienska, olika nivåer

Maritim gastronomi

Kurser i olika kunskapsnivåer.
I hemmiljö, Gullpengen 11

10 ggr/800 kr/ledare: Ange Svensson
Må 11 sep

Kl. 16-17.30 Italienska, konversation
Kl. 17.30-19 Italienska nybörjare
On 13 sep

Kl. 17.45-19.15 Italienska termin 3
Kl. 19.15-20.45 Italienska termin 2

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 29 aug/ti 18-20.30/1950 kr inkl
råvaror/ Torpskolan, Lerum/ledare: Ilona
Miglavs

Korvtillverkning

Gör din egen korv utan tillsatser/kemikalier!
Under kursens gång så lär du dig tillverka tre
olika sorters kryddstarka korvar. Vi använder
ekologiska råvaror/kryddor, svenskt kött och
ledarna maler köttet själva. Korvarna tillverkas
utan kemikalier. Du får med dig en portion
av de tre olika korvarna och resten tillagar vi
tillsammans. Vi avslutar kursen med en buffé
bestående av risotto, bröd och sallad som vi
avnjuter tillsammans! Råvarukostnaden tillkommer med 120 kr och betalas på plats till
ledarna.
1 gg/fre 29 sep/525 kr/ledare: Ildiko Dézsy
och Gábor Dézsy

Dans
Linedance

Olika grupper på olika nivåer
Linedance 1, termin 2
12 ggr/6 sep/on 14.15 - 15.45 /260 kr/ Riddarstens Scoutgård/ledare: Laila Vackinger
Linedance 2
12 ggr/start 6 sep/on 10-11.45/260 kr/ledare:
Barbro Feltzing och Pia Gottrup Hedström
Linedance 3
12 ggr/start 6 sep/on 12-13.45 /260 kr/ledare:
Laila Vackinger
Linedance 4 – OBS! Ges inte till hösten.

Let’s dance – danskultur på
vårt vis

Samarbete med Skallsjö folkdanslag
Vi dansar bl. a Schottis, Vals, Polka, Hambo och
Polska.
Floda/8 ggr/on 19-21.30/Start 6 sep

Gammaldans

I samarbete med Snurrebocken
Motionsdans med kursinslag (ej nybörjare) till
levande musik. Medtag eget fika.
10 ggr/start 14 sep/to 19-21.30/450 kr alt 60 kr
per tillfälle/Floda
Frågor: Jan Hallnor, 0736-343943

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

9

Lerum
”Let's dance?
Välkommen till
våra danskurser!”
Diana Scarpati
Verksamhetsutvecklare

Sång, musik och
teater
Squaredans

Prova på Squaredans den 5/9 och 12/9 kl 18.30
i Floda Lada. Vid tillräckligt antal intresserade
startar vi en nybörjarkurs på tisdagar, kostnad
400 kr/termin. Ingen anmälan krävs för prova
på, varmt välkommen!

Buggkurs

Anmälan parvis.
Tingshuset, Lerum
Nybörjare
8 ggr/start 27 sep/on 19-20.30/350 kr
Fortsättning
8 ggr/start 27 sep/on 20.30-21.30/300 kr

Ukulele, nybörjare

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.

9 ggr/start 5 sep/ti 17.30-19 varannan vecka,
jämna veckor/850 kr/Lerums Gymnasium/
ledare: Annelie Westerlund

10 ggr/150 kr/ TCB House of music, Floda/
ledare: Janne Lucas Persson och Ulf Nilsson
Anmäl intresse!

9 ggr/start 5 sep/ti 18.30-20/varannan
vecka/850 kr/ledare: Annelie Westerlund

Komediskolan

Ukulele, fortsättning

Lerums kammarkör
– nyrekrytering

Kräver viss körerfarenhet och gott gehör, men
inte nödvändigtvis notläsningskunnig. I avgiften ingår ca 18 repetitioner samt konserter.
start 16 aug/on 19-21.30/1100 kr/Aspen
kyrkan, Lerum/ledare: Kerstin Ricklund
Anmälan: 0708-132853,
kerstin.ricklund@gmail.com

Lerum Vocalis

En blandad profan kör. Gärna körerfarenhet
och notläsning, men ej ett krav. Framträder 2-3
ggr/termin.
start 29 aug/ti 18.30-21/ Stenkulan, Stenkullen/ledare: Bibi Lennersjö Lindén
Kontakta Anita Berg på 0737-832588

Kören Floda sjunger

Spelar ni i band?
Samarbeta med oss!
Vi kan hjälpa till med kontakter,
materialbidrag m.m.
Kontakta Therese Hjort,
musikutvecklare:
therese.hjort@sv.se,
0302-15858

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

Gitarr/piano/fiol/sång/
nyckelharpa – individuellt
Start efter ö.k./ledare: Kim Risberg och Annelie Westerlund
Anmäl intresse!

TCB Rock’n rollskola

En unik möjlighet! Här får du som soloartist eller
ni som duo eller band en genomgång av allt man
behöver veta om artisteri, setlists, spelningar, hur
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10 ggr/895 kr/ledare: Mårrgan Örlebäck/
Kursstart vecka 36 (för alla grupper)
Ti 7-11 år: 17.00-18/start 5 sep

Ti 7-11 år: 18.30-20/start 5 sep
Dramagrupp vuxna (med intellektuella
funktionsnedsättningar)/ti:

20-21.30/start 5 sep
On 7-11 år: 17-18.30/start 6 sep
On 7-11 år: 18.30-20/start 6 sep

On ungdomsgruppen 12-15 år:

20-21.30/start 6 sep

Yoga och friskvård
Feldenkrais

Feldenkrais är en blandning av enkla och komplexa rörelser som hjälper dig utveckla koordination, balans, stabilitet och rörlighet. Ibland
lugnt, ibland intensivare. Ledare: Annika Gellerman. Anmälan till Annika, 0705-752430.
Prova på vad Feldenkrais är eller tjuvstarta
om du redan vet. Plats och tid som nedan,
pris 100 kr. Tisdagen den 5 september.
Scoutgården Riddarsten, Lerum
12 ggr/start 12 sep, ej 17 okt/ti/1450 Kr
1. Feldenkrais, medel

Grupp där vi blandar lugnare med intensivare
Equmeniakyrkan Lerum
12 ggr/start 12 sep, ej 17 okt/ti 9.30-10.30/
1450 kr
2. 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 intelligent
sätt. Lär kraften gå genom kroppen. 18-19.
3. Feldenkrais, lite lugnare

En grupp som även passar dig som vill trä-

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

Lerum
na och förbättra dig trots bekymmer med ex
nacke-rygg, smärtproblematik. Halv termin 6
ggr 800 kr gäller alla kurser. Du kan ta igen på
annan kurs om du får förhinder. Jag har mattor,
du tar med stor handduk och har ledig klädsel.
Skor behövs ej. 19.30-20.30.
Centralt i Floda
5 ggr/start 13 sep, ev. fortsättning med start
25 okt/on/700 kr
4. Feldenkrais, medel

Grupp där vi blandar lugnare med intensivare.
18-19.

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.

vardag enklare? Delar av kursen är uppbyggd
som ett spel för insikt och inlärning på kortast
möjliga tid och samtidigt vara rolig!
2 ggr/start to 14 sep(därefter 21 sep) eller
9 nov (därefter 16 nov)/to 9-17/Göteborg/
Lerum/6900 kr

Träningen förbättrar bl.a. konditionen, koncentrationen samt dämpar stress och oro. Yoga
ökar även barnets självkänsla! Kurser riktar sig
till barn i åldrarna 4-11 år. Det går även bra att
yoga tillsammans med ditt barn.

* Nöjd kund garanti; Om du tycker kursen var
bortkastad tid får du pengarna tillbaka.

6 ggr/start 20 sep och 8 nov/on 17.3018.30/1100 kr (tillsammans med en vuxen
1800 kr)

Anna Storåkers yogakurser

YinYoga

I samarbete med: Ett andetag:
www.ettandetag.se

Nääs Fabriker/ledare: Anna Storåker
Anmälan: info@ettandetag.se, 0704-185167

YinYoga kännetecknas av ”enkla” sittande och
liggande positioner med en lätt, mjuk stretch
utförd i stillhet och medveten närvaro. Varje
position hålls i minst 3-5 minuter. Vi jobbar
med bindväv med fokus på höfter och ländrygg.
Yogaformen minskar bl.a. stress och oro samt
ökar rörlighet i leder.
8 ggr/start 31 aug och 26 okt/to 17.3018.30/1300 kr för 8 tillfällen

start v 34/10 ggr 1100 kr/15 ggr 1500 kr/
ledare: Agneta Svensson
On 23/8 18.30
Fr 25/8 9.00
Sö 27/8 18.30
Anmälan till Agneta, 0709-907133

CL Harmony

Alla kurser i samarbete med CL Friskvård &
Rehab hålls av Cecilia L Hilton. Fler kursstarter vid intresse. För anmälan och mer info:
www.clharmony.nu

Hjärt- och lungräddning (samt
kurs i hur man använder en hjärtstartare)

Qi Gong, inspiration och introduktion
Samarbete med CL Friskvård & Rehab
Lär dig om Qi Gong.

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

1 gång/on 17.30-19.30/400 kr inkl lättare måltid
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda
och på löpande band.
Mer info och anmälan: clharmony.nu

Disciplinda

Longdan Qi Gong, nybörjarkurs

Kurser Disciplinda med Linda Nilsson:
Välkommen med frågor och anmälan
till: info@disciplinda.se / Linda 073-924 56 08

Samarbete med CL Friskvård och Rehab
En medicinsk Qi Gong där mjuka rörelser,
andning och tanke ger denna träning energi,
styrka och avslappning på samma gång. Startar
i samband med ”Qi Gong, inspiration och introduktion”

Nycklar för familj med småbarn

Önskar du verktyg för att ge barn bästa möjliga
start i livet och som stöttar dig i föräldrarollen?
Några kursteman, hur du kan; Skapa lugn och
en god stämning i familjen, Sätta trygga och
tydliga gränser, Upptäcka och välja var barnen
skall ”få med i bagaget”, Tillvarata barnets –
och dina – gränser,  Ge ditt barn en god självkänsla. Målet med denna kurs/workshop för
föräldrar är; Relationer mellan föräldrar och
barn som ger barnen en bra start i livet, självförtroende, livsglädje och respekt.

8 ggr/2050 kr

Mediyoga

Mediyoga är en terapeutsikt yogaform, med ursprung i Kundaliniyoga. Basen är andningstekniker, rörelser och meditation. Yogaformen har
i studier visat sig ha positiva effekter på bl.a.
stress, högt blodtryck, ryggsmärta, sömnproblem och migrän.

5 ggr/start 28 sep/to 18-20/Lerum/första tillfället 350 kr, samtliga tillfällen 1 500 kr per
person eller 1 900 kr per familj/ledare: Linda
Nilsson

8 ggr/start 30 aug och 25 okt/on 18.4520/1400 kr
Lunchyoga: 8 ggr/start 31 aug/
to 11.30-12.30/1250 kr

Nycklar för arbetsglädje
– Organisationens viktigaste
verktygslåda

Medicinsk Yoga & Mindfulness
Kursen bygger på Mediyoga. Basen i yogan är
andningstekniker, rörelser och meditation.
Yogaformen har i studier visat sig ha positiva
effekter på bl.a. stress, högtblodtryck, ryggsmärta, sömnproblem och migrän. Kursen inkluderar mindfulnessövningar.

* Vid första tillfället bokar de som önskar gå hela
kursen tillsammans de kommande fyra ggr.

För ökad produktivitet, nöjdare kunder och
engagemang
- Hur innehåller din organisation kraven i AFS
2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö?
Vilka mål har ni för detta?
- Vill du ha kunskap och flexibla verktyg som
kan navigera bland alla metoder och modeller?
Som gör denna komplexa författning och din

8 ggr/start 31 aug och 26 okt/to 18.45-20/
1400 kr

Barn/Familjeyoga

Vill ditt barn vara med på yogaäventyr, avslappningsövningar och en mindful fruktstund?

Inblick i den Kinesiska synen på
livet, Yin & Yang (Steg 1 TCM)

Samarbete med CL Friskvård och Rehab
I TCM beskrivs kroppen som en balans mellan
Yin och Yang, där sinnen, organ och känslor
hör samman. När kroppen utsätts för t.ex stress
hamnar kroppen i obalans. Lär dig om hur man
med enkla livsstilsförändringar kan motverka
obalanser och hur man kan få hjälp av bl a akupunktur, Qi Gong och örtmedicin.
1 gg/ ti kl 17.30/400 kr inkl lättare måltid

Fördjupning i den Kinesiska synen på livet, Tung & Puls-diagnostik (steg 2 TCM)

Samarbete med CL Friskvård & Rehab
En djupare inblick i denna flertusenåriga kunskap.
1 gg/on 17.30/400 kr inkl lättare måltid

Massagekurs: Rygg, axlar, nacke
Samarbete med CL Friskvård & Rehab
Ger dig kunskap om musklerna, basgrepp och
olika massageformer.

3 ggr/start vid fullsatt grupp ti eller on 17.3019.30/1030 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum
Mat som medicin och
inflammationshämmande kost
Samarbete med CL Friskvård & Rehab

1 gg/on vid fullsatt grupp kl 17.30-19.30/
400 kr inkl lättare måltid

du veta mer om studiecirkeln innan du anmäler
dig är du välkommen till ett informationstillfälle den 31/8 kl.17.30 på Riddarstenshöjden 9
i Lerum.

Samarbete med CL Friskvård & Rehab

9 ggr/start 14 sep/to 17.30-19.30/Riddarstenshöjden 9, Lerum
För anmälan och information kontakta Katarina Harström, 0302-52 19 68

2 ggr/start vid fullsatt grupp ti eller on/
1030 kr

Café Förgätmigej

Kinesiotape idrottstejp

Anhörighetsstödet
– mötesplatser för
anhöriga
Träffpunkt för anhöriga
Till träffpunkten för anhöriga är du alltid
välkommen! Du bestämmer själv när Du kan
komma för en fika, vila benen, få en pratstund
och vara tillsammans med andra som befinner
sig i en liknande livssituation, kanske knyta nya
vänskapsband.
Öppet: helgfria torsdagar kl. 13–15
Plats: Träffpunkten för anhöriga på Riddarsten, Riddarstenshöjden 9, Lerum

Återhämtningen

Till dig som är anhörig till någon som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, ett
beroende eller är äldre erbjuder anhörigstödet
fem tillfällen på Resurscentrum under våren.
Det serveras en lätt måltid för 30 kr. Ta med
kontanter. Ingen föranmälan behövs.
30 aug, 27 sep, 2 okt, 29 nov och 13 dec/
on 17–20/Resurscentrum Häradsvägen 2,
Lerum (bakom Vattenpalatset)

”När jag inte längre är med
– förberedelser och funderingar
inför framtiden”

Är du förälder till en vuxen dotter eller son med
funktionsnedsättning/långvarig sjukdom som
du tar ett stort ansvar för? Anhörigstödet i Lerums kommun bjuder in till en studiecirkel som
ger dig stöd och verktyg inför framtiden. Vill

Francisca Oldin,
cirkelledare i Lerum

Vem är du och vad leder du för
kurs hos SV? Jag heter Francisca Oldin
och jag leder engelska konversation
studiecirkel i Lerum.
Varför tycker du att man ska gå på
kurs hos dig? Jag tror att livet är ett
pågående lärande och att man behöver
utveckla sig själv oavsett vem man är
vilket jag försöker tillämpa på mina kurser.
Vad är det bästa med att arbeta som
ledare hos SV? Att träffa roliga och
olika personligheter.

På Café Förgätmigej träffas vi som fått en demenssjukdom tillsammans med våra anhöriga
och vänner. Det bjuds på fika, underhållning
och intressanta föredrag. Ett samarbete med
Demensföreningen i Lerum, Humana Omsorg
och Lerums kommun.
Datum: 11 sep, 9 okt, 13 nov /må 18-20/
Ågården Alingsåsvägen 1, Lerum

Samtalsgrupp neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar – NPF

Är du förälder/anhörig till någon med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som tex
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.
5 ggr/start 17 okt/ti 17.30–19/Riddarstenshöjden 9, Lerum
För anmälan och information kontakta
Jessica Gustavsson 0302-52 22 39

Samtalsgrupp för söner och döttrar
till en person med demenssjukdom
När minnet sviktar eller man får en demenssjukdom förändras ofta livet. Mycket blir annorlunda även för dig som anhörig till en person med en demenssjukdom. Som son/dotter
ställs du inför nya utmaningar. Samtalsgruppen
för söner/döttrar är ett stöd för dig som stödjer
en förälder.
18 okt, 1 nov och 15 nov/on 17.30–19/Riddarstenshöjden 9 (i dagverksamhetens lokaler)
Anmälan: senast 13 oktober till Ann Gustafsson tel. 0302- 52 23 59 ann.gustafsson@
lerum.se eller Birgitta Olofsson tel. 0302- 52
20 88 birgitta.olofsson@lerum.se

Vill du bli
kursledare?
Kontakta oss!

Samtalsgrupp för dig som
är anhörig till någon med
missbruksproblematik

Är du anhörig till någon med missbruksproblematik? Då är du välkommen till en samtalsgrupp i samarbete med Beroendeenheten i
Lerums kommun.
19 sep och 3 okt/ti 17.30–19/Riddarstens
höjden 9, Lerum
För frågor och anmälan kontakta Katarina
Harström 0302-52 19 68 eller katarina.harstrom@lerum.se

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 livet kring att ha
en närstående som är sjuk. Vi träffas vid tre
tillfällen.
21 nov, 28 nov och 5 dec/ti 17–18.30/
Träffpunkten för anhöriga, Riddarstens
höjden 9, Lerum
För anmälan kontakta Jessica Gustavsson
0302-52 22 39 jessica.gustavsson@lerum.se

Seniormässan

Utställare från både kommun, föreningar och
företag som jobbar för en bättre livskvalitet för
seniorer. Program kommer finnas på Lerums
kommuns hemsida samt i Lerums tidning.
30 sep/lö 11–15.30/Dergårdsgymnasiet,
byggnad Granen
För frågor och anmälan kontakta anhörig
stödets konsulenter:
Jessica Gustavsson, 0302-52 22 39,
jessica.gustavsson@lerum.se
Katarina Harström, 0302-52 19 68,
katarina.harstrom@lerum.se
Birgitta Olofsson, 0302-52 20 88,
birgitta.olofsson@lerum.se

IT och data
Teknik-drop-in i Sjövik

Vi hjälps åt med bland annat surfplattor,
e-böcker, mobiler och talböcker. Ta med din
telefon eller surfplatta och passa på att ställa
frågor. Johanna, IT-bibliotekarie på Lerums
bibliotek, finns på plats.
19 sep/ti 16.30-19/Sjöviks bibliotek

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
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Lerum
Teknik-drop-in

Vi hjälps åt med bland annat surfplattor,
e-böcker, mobiler och talböcker.
28 aug, 25 sep, 30 okt, 27 nov och 18 dec/må
13-15/Lerums bibliotek

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan

Lättare fortsättningskurs
Windows 10

För er som har viss grundkunskap i Windows
10 och vill lära er lite mer. Kursen innehåller
bl.a. repetition av grunderna, användning av
Internet, hantering av foton samt Officeprogram (t.ex. Word och Excel). Medtag egen PC
inkl. laddare med Windows 10 installerat.
5 ggr/start 5 sep, därefter 12 sep, 19 sep, 26
sep och 3 okt /ti 10-12.15/ 700 kr/Studieförbundet Vuxenskolan, Hedeforsvägen 58 i Lerum/ledare: Lars Ove Stakeberg
För mer info: 0703875820

Datakurs – Officepaketet

Kom och lär dig Officepaketet! I Officepaketet
ingår programvaruprodukterna Word – ordbehandling, Excel - kalkylprogram samt Powerpoint
– presentationsprogram. Kursledaren Mats Hugosson formar kursen efter ert behov och nivå.
5 ggr/700 kr (ev kan materialkostnad tillkomma)/ledare: Mats Hugosson

Anmäl intresse! Vid fullsatt grupp startar vi en
kurs på en vardag eftermiddag.

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 vardag eftermiddag

Plattor och paddor

I samarbete med Biblioteket
Nybörjarnivå för dig som har en surfplatta och
vill lära dig mer om vad du kan göra med den.

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/26 sep/ti 18-21/750 kr inkl material
och intyg samt fika/SV Expedition i Lerum/
ledare: Conny Johansson
Vid ytterligare intresse kan ev en till kurs
starta den 10 oktober om tillräckligt många
anmälda.

Arr nr 27340

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

2 ggr/11-12 okt och 1-2 nov/on-to 10-12/ingen
avgift, men begränsat antal platser/Lerums
bibliotek

Gilla oss på
Facebook!

Övrigt
Släktforskning

Lär dig grunderna om släktforskning och hur
du kan börja släktforska och finna dina svenska
förfäder!

Studieförbundet
Vuxenskolan
Lerum

6 ggr/start 18 sep/må 18-19.30/700 kr/ledare:
Susanne Mannestedt
Materialkostnad för dataprogrammet som
används i släktforskning tillkommer med 150
kr per person.

Föreningskunskap

Kalaspyntning

Anmäl intresse! 200 kr inkl material

Kom och inspireras av hur du kan pynta ditt
kalas! En kurs som innehåller bland annat paketinslagning, vacker dukning och tips för att
skriva fina inbjudningar.
3 ggr/vardag 18-19.30/450 kr inkl material/
ledare: Cathrine Rohman
Anmäl ditt intresse! Kurs startar på en vardag vid tillräckligt många anmälda.

I samarbete med Lerums kommun
Vi går igenom aktuell föreningsteknik så att du
blir bättre rustad för ditt styrelseuppdrag.

Kurs i Bygdeband

Vi vänder oss till de föreningar som vill digitalisera sitt material och göra det tillgängligt för alla
som är intresserade av hembygdens historia och
de personer som levt där. Även du som kommer
från en förening som ännu inte tecknat avtal är
mycket välkommen. Detta är alltså ett bra tillfälle

för er att få testa Bygdeband. Har du gått kursen
tidigare friskar du upp dina kunskaper och kommer vidare genom att få personlig handledning
och arbeta med de delar du är osäker på. Webbplatsen utvecklas och du med den! Du arbetar i
egen dator med föreningens eget inskannade material i skarpt läge och får därmed resultat direkt.
Du kommer att lära dig att:
- registrera och ändra platser
- lägga in skannade dokument och bilder
- namnge bilder för att de skall bli sökbara
- registrera personer
- koppla alla uppgifter
Max 2 personer per förening. I mån av plats kan
fler personer från en förening delta mot extra
avgift. Priset per förening är 1 875 kr oavsett
om man anmäler 1 eller 2 personer. Resa och
logi för kursledarna tillkommer och slås ut på
deltagande föreningar. Vi rekommenderar att 2
personer per förening deltar så man kan stötta
varandra i det fortsatta arbetet. (Extra deltagare pris per person 950 kr). Hyra av dator 100 kr.
Kursledare är Griggus Per Norberg och Back
Lena Holm från Bygdebandssupporten. Välkommen till en utbildningsdag i Bygdeband!
19 sep/ti 9–17 / Studieförbundet Vuxenskolan,
Hedeforsvägen 58 B, Lerum
Anmäl dig senast den 8 sep till: Back Lena
Holm på 0702-821020, e-post: backlena@
slaktforskarhuset.se

Att skapa universum

Föreläsningar om och praktiska övningar i den
ursprungliga läran om tal och geometri.
11 nov/lö 10-17/850 kr, minst 8 deltagare/
Seminariebyggnaden Nääs Slott/ledare:
Anita Gordh
Kontaktperson Nääs Konsthantverk:
Mats Jansson, 0735--352857,
m.j@naaskonsthantverk.se

Nada yoga

2-dagarskurs om ljud, geometri och medvetande.
7-8 okt/lö-sö 10-17/Seminariebyggnaden Nääs
Slott/2000 kr, minst 10 deltagare/ledare: Tor
Paulsen och Anita Gordh
Kontaktperson Nääs Konsthantverk:
Mats Jansson, 0735-352857,
m.j@naaskonsthantverk.se

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum
SmåföretagsAkademin
I samarbete med Företagarna Lerum, FFLK,
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.
Kurser för kommunens många småföretagare
med ett nytt koncept kring marknadsföring.
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/affiliate samt övrig marknadsföring.

Möt dina kunder i 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.
2 ggr/start 10 okt/ti 17.30-20.30/1000 kr/
ledare: Carina Lindström
Arr nr 29813

E-handel för småföretagare

Allt fler kunder finns på nätet - var finns ditt
företag? Varmt välkommen till en kurs där vi
under två tillfällen fördjupar oss i e-handelns
möjligheter och utmaningar. Vi går igenom
plattformsval, betalningslösningar, logistik och
trender, hur man kommer igång och hur man
optimerar sin e-handel för att göra besökarna
till kunder. Vi tittar även på ett antal företagscase, både små och stora e-handlare.

per i bokföring så att du kan sköta den löpande
redovisningen i ett mindre företag. Vi går bl.a.
igenom: Redovisningens syfte, olika affärshändelser, dubbel bokföring, kontoplanen, moms,
arbetsgivaravgift och skattedeklaration.

Hej där Thomas Pettersson,
ordförande i SV Göteborgsregionen Sydost

5 ggr/NyföretagarCentrum, Rurik Holms Väg
6 C, Floda Torg/1000 kr
Välkommen med din intresseanmälan på
0302-158 58, lerum@sv.se eller sv.se/lerum

Miljödiplomering:

Är du och dina medarbetare intresserade av en
utbildning inom miljöområdet? Kursen startar
den 29 augusti och ger dig en grundläggande
miljöutbildning, se nedan.
Miljödiplomering (miljöbas – enklare version)
A. Miljöutbildning, grundläggande
B. Kurs inför Miljödiplomering
5 ggr/4900 kr/ledare: Ann-Catrine Boldyn
Välkommen med din intresseanmälan på
0302-158 58, lerum@sv.se eller sv.se/lerum
Arr nr 27989

Kontrollansvar enl PBL

Grund + uppdatering. Startar vid fullsatt grupp.
3 ggr/5000 kr/ledare: Erik Eglén

Arr nr 27782

Entreprenadjuridik

Vid denna utbildning går vi genom grunderna
i entreprenadjuridik med fokus på standardavtalet AB 04. Kursledare är Eilert Andersson,
Advokat på Wistrand Advokatbyrå. Han har
lång erfarenhet inom entreprenadrätt, både
som partsombud, överbesiktningsman och
skiljeman. Därutöver har han tillsammans med
Stig Hedberg skrivit boken ÄTA-arbeten.
1 gg/4 okt/on 9-16/2800 kr/ledare: Eilert
Andersson
Plats återkommer vi med så fort det är fastställt var kursen hålls.
Välkommen med din intresseanmälan på
0302-158 58, lerum@sv.se eller sv.se/lerum
Arr nr 27784

2 ggr/start 11 okt/on 17.30-20.30/1000 kr/
ledare: Carina Lindström
Arr nr 29814

Bokföring

Har du eget företag? Eller jobbar du i ett och
vill komma vidare? Den här kursen ger dig
grunderna i bokföring som du har användning
för i ditt dagliga arbete. Kursledaren är Mona
Johansson, initiativtagare till/och delägare
i Floda Redovisningsbyrå samt rådgivare på
NyföretagarCentrum. Kursen ger dig kunska-

Vem är du?

Jag heter Thomas Petterson och är en 51 årig
fyrabarnsfar från Alingsås. Jag är ordförande
i Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelse. Till vardags arbetar jag som forskare
inom vattenområdet på vid Chalmers. Jag är
också fritidspolitiker (C), bland annat ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås.
Vad är det bästa med att vara ordförande i denna SV-avdelning?

Det bästa är att man är med och leder utvecklingen och till viss del också inrikting inom SV.
Min bakgrund som lärare och forskare passar
bra ihop tillsammans med mitt samhällsengagemang. Det är också roligt och stimulerande
att bidra till lokal utveckling och i civilsamhället tillsammans med många engagerade
och trevliga ideella människor.
Vad är det viktigaste uppdraget för dig
som ordförande?

Det är att upprätthålla och utveckla den fina
och viktiga verksamheten som avdelningen
idag bedriver. Verksamheten skall bära sig och
få den volym och kvalitet som gör viktiga satsningar för framtiden möjliga.

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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Lerum
Evenemang
ONSDAG 6 SEPTEMBER

Dyslexi-drop-in

I samarbete med biblioteket.
Träffa representanter från Dyslexiförbundet i
Västra Götaland och Göteborg dyslexiförening.
Få hjälp med t.ex. appar till din telefon eller platta. Kl. 18 kan du få hjälp med att skriva ditt CV.
Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på olika
sätt, kl. 15-19
TORSDAG 7 SEPTEMBER

Konstföreläsning i Floda

I samarbete med biblioteket.
Niklas Hedemo, konstnär från Floda, berättar
om sin konst. Utställning av akvareller på biblioteket varar 4 – 28 sep.
Floda bibliotek, kl. 19
LÖRDAG 9 SEPTEMBER

Följ facklan

I samarbete med Stora Lundby Hembygdsförening, Stora Lundby scoutkår och Lerums
kommun
Dramatiserad historisk vandring från pizzerian
Campino via Kolerakyrkogården till Hembygdsstugan, Hjällsnäs mo. Vid Hembygdsstugan
kaffe och varm korv.
Medverkande: Aktörer från Nääskrönikan och
Gengångarna, musikanter från Kulturskolan
och Stora Lundby scoutkår.
Start vid Campino kl. 20/Vid regn lör 16 sep

Författarbesök av Johannes Anyuru.

SÖNDAG 10 SEPTEMBER

TISDAG 12 SEPTEMBER

I samarbete med Stora Lundby
Hembygdsförening
Veteranbilar, poängpromenad, ridning, Gråbos
historia, lotterier, varm korv, kaffe mm

I samarbete med biblioteket
Välkommen att lyssna på Johannes Anyuru,
aktuell med romanen De kommer att drunkna
i sina mödrars tårar. Författaren som fick stor
uppmärksamhet för sin förra roman En storm
kom från paradiset är nu tillbaka med en berättelse om hopp och hopplöshet i dagens Europa,
om vänskap och svek, och om terrorns och fascismens teater.

Familjedag på Hjällsnäs mo

Hjällsnäs mo, kl. 13-16

Författarbesök: Johannes Anyuru

Lerums bibliotek, kl. 19/Begränsat antal
platser, gratisbiljetter hämtas på biblioteket
TORSDAG 14 SEPTEMBER

Barnfestivalen
10 september på Nääs

Allsångskväll med underhållning
I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier.

Tingshuset, Lerum, kl. 19-21/Fri entré
ONSDAG 20 SEPTEMBER

Föreläsning: ”Att översätta
Eddan”

I samarbete med Föreningen Norden
Lars Lönnroth som nyligen översatt Eddan
talar om den nya synen på Nordens äldsta diktsamling och om problemen med att översätta
den till modern svenska.
Lerums Bibliotek, kl. 19/Entré 75 kr,
medlem 50 kr
LÖRDAG 23 SEPTEMBER

Schacklördag

I samarbete med biblioteket
Spelar du schack? Välkommen till biblioteket för
att spela, och hitta nya motståndare att spela mot.
Lerums bibliotek, kl. 11.30
ONSDAG 4 OKTOBER

Höstpyssel

I samarbete med biblioteket
Pysselonsdag på biblioteket i Lerum. För barn
och vuxna i alla åldrar!
Lerums bibliotek, drop-in kl. 14-16

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum
ONSDAG 4 OKTOBER

TORSDAG 12 OKTOBER

I samarbete med biblioteket
Möt barn- och ungdomsboksförfattaren Magnus
Ljunggren som har gett ut ett stort antal populära
böcker och som själv har dyslexi.Team Tal och
Språk i Lerums kommun berättar om sin verksamhet för att stödja pedagoger i förskola och skola i deras arbete med barn och elever med språk-,
läs- och skrivsvårigheter. Specialpedagog Carola
Lindbom och logoped Camilla Schmidt Gradin.

I samarbete med biblioteket.
Efter sin trilogi Barnbruden, Pottungen och
Räfvhonan, om livet vid det svenska hovet vid
1700-talets slut, kommer nu Anna Laestadius
Larsson med romanen Hilma, om människan,
konstnären och gåtan Hilma af Klint. En berättelse om att följa sin inre röst, att försöka utföra
det omöjliga.

Dyslexiveckan: Hitta ditt eget
sätt att läsa

Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på olika
sätt, kl. 19-21

Författarbesök:
Anna Laestadius Larsson

Lerums bibliotek, kl. 19/Begränsat antal
platser, gratisbiljetter hämtas på biblioteket

ONSDAG 18 OKTOBER

Spökpyssel

I samarbete med biblioteket.
Pysselonsdag på biblioteket i Lerum. För barn
och vuxna i alla åldrar!
Lerums bibliotek, drop-in kl. 14-16
SÖNDAG 22 OKTOBER

Filmvisning: En väldig vänskap

I samarbete med Föreningen Norden.
Isländske regissören Dagur Káris film vann
Nordiska rådets pris 2005. ”En varm historia
om en stor man i ett litet och kallt samhälle”.
Bio Vågen, kl. 12./Biljett 90 kr

TORSDAG 12 OKTOBER
TORSDAG 5 OKTOBER

Allsångskväll med underhållning

ONSDAG 25 OKTOBER

I samarbete med biblioteket
Arbetsgivaren har skyldighet att anpassa arbetsplatsen för arbetstagare med dyslexi. Hur
det går till berättar arbetsförmedlingen.

Parasollen, Gråbo, kl. 19-21/Fri entré

I samarbete med biblioteket.
Birgitta Waldenborg berättar och visar bilder.
Arrangeras i samråd med Bibliotekets Pensionärsråd.

Dyslexiveckan:
Anpassad arbetsplats

Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på olika
sätt, kl. 19
TORSDAG 5 OKTOBER

Kulturtorsdag på Floda bibliotek:
viskonsert

I samarbete med biblioteket
Jonathan Hilli, finlandssvensk musiker bosatt
i Floda. Han har turnerat land och rike runt på
visfestivaler med sin musikaliska berättarstil.

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb.
Kaffeservering och lotterier.

MÅNDAG 16 OKTOBER

Tollereds historia

I samarbete med biblioteket
Ingvar Axelsson berättar om byns historia och
utveckling, från textilfabrikens grundande till
dagens mångsysslande.

TORSDAG 26 OKTOBER

TISDAG 17 OKTOBER

I samarbete med Stora Lundby Hembygdsförening
Bilder och berättelser från Stora Lundby
socken.

Vad gör din granne? Kloster – är
inte det rena medeltiden?

I samarbete med biblioteket
Några av systrarna i Klaradals kloster i Sjövik
berättar om vilka de är och vad de håller på med.

ONSDAG 11 OKTOBER

Sjöviks bibliotek, kl. 19

I samarbete med Lerums hemslöjdsförening
Gemensamt månadsmöte för Lerums tre Hemslöjdsföreningar och alla andra intresserade.
Equmenia kyrkan, Lerum kl. 19/Entré 70 kr
TORSDAG 12 OKTOBER

Pysseltorsdag

I samarbete med biblioteket
Biblioteket dukar fram roligt material och sedan pysslar vi tillsammans. För barn och vuxna
i alla åldrar!

Bilder berättar

Parasollen, Gråbo kl. 18.30/Inträde inkl
kaffe: 50 kr
TORSDAG 26 OKTOBER

ONSDAG 18 OKTOBER

Kvinnor i strid

I samarbete med biblioteket
I boken Kvinnor i strid berättar Anna Larsdotter
om kvinnor som på olika sätt deltagit i krig, från
1600-tal till 1900-tal, som soldater, piloter, prickskyttar, vårdpersonal eller delar av trossen. En del
kvinnor förklädde sig till män för att kunna delta i
strid. Vissa sökte på så vis sin försörjning, medan
andra ville ha frihet och äventyr. Anna Larsdotter
är journalist och författare, och före detta chefredaktör på tidskriften Militär Historia.

Floda bibliotek, drop-in kl. 14-16

Lerums bibliotek, kl. 19.00. Fri entré, gratisbiljetter hämtas på biblioteket.

Lyssna på systrarna i Klaradals kloster.

Författarbesök av Anna Laestadius Larsson.
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Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på olika
sätt, kl. 15/Begränsat antal platser, gratisbiljetter hämtas på biblioteket

Tollereds bibliotek, kl. 18.30

Floda bibliotek, kl. 19

Föreläsning: ”En oförglömlig
kväll med Erik Torstensson
textilkonstnär”

Säveåns historia från 1400-tal
till nutid

Pysseltorsdag

I samarbete med biblioteket
Biblioteket dukar fram roligt material och sedan pysslar vi tillsammans. För barn och vuxna
i alla åldrar!
Floda bibliotek, drop-in kl. 14-16
FREDAG & LÖRDAG 27-28 OKTOBER

Slöjdmarknad på Lindekulla

I samarbete med Lerums Hemslöjdsförening.
Årets tema: Mössor och halsdukar.
Alingsåsvägen 13, Lerum/Fre kl. 13-18,
lör kl. 10-15

Stora Lundby Hembygdsförening.

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

Lerum
TORSDAG 2 NOVEMBER

MÅNDAG 13 NOVEMBER

I samarbete med biblioteket
För barn och vuxna i alla åldrar!

I samarbete med Föreningen Norden.
Tema: Öar i Norden. David Sandén läser ur
Ulla-Lena Lundbergs bok Is. Författarinnan är
född på Kökar i Ålands skärgård. Boken handlar om livet i en prästgård på Örarna. Efter paus
Quizz om Finland med anledning av att Finland
fyller 100 år.

Harry Potter-pyssel

Floda bibliotek, drop in, kl. 14-16
TORSDAG 2 NOVEMBER

Föreläsning på biblioteket: Ahang
Bashi, filmare
I samarbete med biblioteket
Ahang Bashi från Floda, som Guldbaggebelönades 2016 för sin dokumentär ”Skörheten”,
berättar om sin film och sitt arbete.
Floda bibliotek, kl. 19
ONSDAG 7 NOVEMBER

Vad gör din granne? Bo Dockered

I samarbete med biblioteket
Ute på Järn bor Bo Dockered, legendarisk och
tidigare kontroversiell ordförande för bland
annat LRF och ATG. Ofta i hetluften och synlig
i media. Nu är han högaktuell med nyutkomna
biografin ”Spårbyten: Bo Dockereds vägval.”
Hör Bo berätta.

MÅNDAG 30 OKTOBER

Harry Potter-pyssel

Kura skymning

Lerums Bibliotek, kl 19/Fri entré
ONSDAG 15 NOVEMBER

Dinosauriepyssel

I samarbete med biblioteket
Pysselonsdag på biblioteket i Lerum. För barn
och vuxna i alla åldrar!
Lerums bibliotek, drop-in kl. 14-16

13/11 - 19/11 2017
www.bibliotek.org

Sjöviks bibliotek, kl. 19

I samarbete med biblioteket
För barn och vuxna i alla åldrar!

TORSDAG 9 NOVEMBER

Pysseltorsdag

Gråbo bibliotek, kl. 10-12
MÅNDAG 30 OKTOBER

Speldag på biblioteket

I samarbete med biblioteket
Vi har spelen, välkommen att spela! Utmana
någon du inte känner, eller ta med en kompis
och spela mot varandra. Schack, Backgammon,
Kalaha, Alfapet, Fifa…

I samarbete med biblioteket
Biblioteket dukar fram roligt material och sedan pysslar vi tillsammans. För barn och vuxna
i alla åldrar!
Floda bibliotek, drop-in kl. 14-16
TORSDAG 9 NOVEMBER

Allsångskväll med underhållning

Lerums bibliotek, kl. 11-14

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier.

TISDAG 31 OKTOBER

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

Fanfictionworkshop

I samarbete med biblioteket
Testa att skriva fanfiction – texter om personer
från böcker eller filmer. För dig som är 13-19 år.
Ledare: Elin Boardy, författare och bibliotekarie.

Konstverk:

Regina Lukk-T
oompe

re

Nordisk biblioteksvecka
Öar i Norden

Pohjoismainen kirjastoviikko
Pohjolan saaret

Davviriikkalaš girjerájusvahkku
Davvi suolut

Nordisk biblioteksuge
Øer i Norden

Norræn bókasafnavika
Eyjar á Norðurlöndum

Nordisk bibliotekuke
Øyer i Norden

Norðurlendsk bókasavnsvika
Oyggjar í Norðurlondum

Nunani avannarlerni atuagaateqarfinni
sapaatip-akunnerat
Avannaani qeqertat
Nordiska
ministerrådet

ONSDAG 15 NOVEMBER

Poesi på olika språk

Lerums bibliotek, kl. 12.30-15/Anmälan på
bibliotek.lerum.se

I samarbete med biblioteket
Kom och lyssna på poesi och andra texter på
olika språk och från olika delar av världen. Den
som vill får gärna läsa en egen favoritdikt!

TISDAG 31 OKTOBER

Rymdpyssel (Science Fiction-dag
i Floda)

Lerums bibliotek, kl. 18

I samarbete med biblioteket
För barn och vuxna i alla åldrar.

ONSDAG 22 NOVEMBER

Dyslexi-drop-in

Floda bibliotek, drop in, kl. 14-16

I samarbete med biblioteket
Träffa representanter från Dyslexiförbundet i
Västra Götaland och Göteborg dyslexiförening.
Få hjälp med t.ex. appar till din telefon eller
platta.

TISDAG 31 OKTOBER

Författarbesök: Emanuel Blume
(Science Fiction-dag i Floda)

I samarbete med biblioteket
Emanuel har skrivit science fiction-romanen
”Nomadplaneten”. Hör honom berätta om boken och om sitt skrivande.

Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på olika
sätt, kl. 15-19

Floda bibliotek, kl. 19

TORSDAG 23 NOVEMBER

ONSDAG 1 NOVEMBER

I samarbete med biblioteket
Biblioteket dukar fram roligt material och sedan pysslar vi tillsammans. För barn och vuxna
i alla åldrar!

Pysseltorsdag

Harry Potter-pyssel

I samarbete med biblioteket
Pysselonsdag på biblioteket i Lerum. För barn
och vuxna i alla åldrar!
Lerums bibliotek, drop-in kl. 14-16

Pysseltorsdag varannan vecka på Floda bibliotek.

Floda bibliotek, drop-in kl. 14-16

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum
MÅNDAG 4 DECEMBER

Finsk sekelskifteskonst

I samarbete med Föreningen Norden
Ida Gudmundsson, bildkonstnär och konstpedagog på Göteborgs konstmuseum, ger en
presentation av den finska sekelskifteskonsten. Kring 1800-talets slut och 1900-talets
början gick den finska konsten i nationalromantikens och symbolismens tecken. I föredraget presenteras några av de betydande
konstnärer som då gjorde entré, såsom Helene
Scherfbeck, Akseli Gallen-Kallela, Albert
Edelfelt och Ellen Thesleff.
Lerums Bibliotek, kl 19/Entré 75 kr,
medlem 50 kr
TISDAG 12 DECEMBER

Allsångskväll med underhållning
I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
Jultema. Hemliga gäster. Kaffeservering och
lotterier.
Garveriet i Floda, kl.18.30-21/Fri entré

Gellert Tamas.
TORSDAG 14 DECEMBER
TORSDAG 23 NOVEMBER

TORSDAG 30 NOVEMBER

I samarbete med biblioteket
Krigslekar eller Barbie, rosa eller blått, hockey
eller balett? Hur kan vi som föräldrar/vuxna i
barnets närhet vidga barnens värld? Och varför
är det viktigt? Journalist Eva Lindholm pratar
om jämställdhetsutmaningar med barnet i fokus. Barn upp till 18 månader är välkomna att
följa med!

I samarbete med Stora Lundby Hembygdsförening
Bilder och berättelser från Stora Lundby s
ocken.

Eva Lindholm: Aktiva val

Bilder berättar

Allsångskväll med underhållning
I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
Jultema. Hemliga gäster. Kaffeservering och
lotterier.
Parasollen Gråbo, kl. 18.30-21/Fri entré.

Parasollen, Gråbo, kl. 18.30/Inträde inkl
kaffe 50 kr

Sagorummet på Lerums bibliotek, kl.10/
Begränsat antal platser/Anmälan på bibliotek.lerum.se.
TORSDAG 23 NOVEMBER

Gellert Tamas

I samarbete med biblioteket
Kom och lyssna när Gellert Tamas berättar om
sin bok ”Det svenska hatet”. Vad är det egentligen som har hänt med Sverige? Hur kunde två
hatfyllda rörelser – den militanta islamismen
och de islamfientliga organisationerna – få så
stor makt att påverka det offentliga samtalet?
Och hur ska vi förstå och hantera detta verbala
och tidvis fysiska våld?
Lerums bibliotek, kl. 19/Begränsat antal
platser, gratisbiljetter hämtas på biblioteket
ONSDAG 29 NOVEMBER

”Star Wars”-pyssel

I samarbete med biblioteket
Pysselonsdag på biblioteket i Lerum. För barn
och vuxna i alla åldrar!
Lerums bibliotek, drop-in kl. 14-16
TORSDAG 30 NOVEMBER

Kulturtorsdag på Floda bibliotek:
I huvudet på Västra Götalandsborna

I samarbete med biblioteket
Annika Bergström är docent och undersökningsledare för SOM-institutet. Hon berättar
om institutets uppdrag samt visar på hur vi kan
förstå samhällsförändringar och opinionsmätningar.

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

Floda bibliotek, kl. 19
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Partille

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

Klädsömnad

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 väljer själv vad du vill sy och får vägledning av vår
erfarna ledare. Fyra grupper:
Må 9-11.30, Arr nr 28669
Må 12-14.30, Arr nr 28670
Ti 18-21, A rr nr 28671
On 18-21, Arr nr 28672

Gilla oss på
Facebook!
Studieförbundet
Vuxenskolan
Partille

10 ggr/start 18, 19, 20 sep/1450kr/ledare:
Inga-Britt Pettersson

Konst & hantverk

Kom igång att sticka!

Intuitiv målning

Här är det inte resultatet som är målet, alla
krav på prestation släpps för att komma i kontakt med den egna skapelseprocessen och sitt
rätta jag. Inga förkunskaper behövs. Läs mer på
carinahermansson.se.
6 ggr/start 18 sep/må 18-21/900 kr/ledare:
Carina Hermansson
Arr nr 29005

Porslinsmålning

Traditionell porslinsmålning där ditt eget skap
ande och din kreativitet står i fokus. Passar både
nybörjaren och den som målat på porslin tidigare.
12 ggr/start 21 sep/to 18.30-21/1000 kr/
ledare: Anita Ericsson
Arr nr 28860

Målning & Teckning

Här kan du arbeta med olja, akvarell, teckning eller den teknik som passar dig bäst.
Med stöd av vår kunniga ledare utvecklar
du dina tekniker.
14 ggr/start 6 sep/on 13.30-16.30/170 kr/
ledare: Susanne Edfeldt
Arr nr 30163

Stickning är hetare än någonsin! Haka på trenden och lär dig sticka. Vi stickar en enkel accessoar tillsammans. Inga förkunskaper krävs.
6 ggr/Start 13 sep/on 18-20.15/800 kr/ledare:
Ann Bergström
Arr nr 28996

Sticka strumpor

Lär dig sticka strumpor med 5 strumpstickor.
Du bör ha grundläggande kunskaper i stickning.
3 ggr/start 11 sep/må 18-20.15/400 kr/
ledare: Ann Bergström
Arr nr 29003

Sticka vantar

Lär dig sticka vantar med 5 strumpstickor. Du
bör ha grundläggande kunskaper i stickning.
3 ggr/start 9 okt/må 18-20.15/400 kr/ledare:
Ann Bergström
Arr nr 29004

Symaskinsterapi – kom igång
att sy!

Har du en symaskin som står och samlar damm?
Få hjälp med hur man gör – mäta, läsa mönster,
klippa. Oavsett om du vill sy gardiner, kuddöverdrag eller ett enklare plagg så är denna cirkel

för dig! Ta
med din
symaskin
och kom!
6 ggr/start
21 sep/to 1821/800 kr/ledare:
Ann Bergström
Arr nr 28998

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 källarverkstan
på Röliden 92 i Sävedalen.
Barnkurs (från 7 år)

Max 6 barn i en grupp. Avgiften inkluderar
lera, bränning och glasyr.
5 ggr/start 12 sep/ti 15.30-17.45/700 kr/
ledare: Ulrica Elmberg
Arr nr 28893
För vuxna, kvällstid

Max 6 vuxna i en grupp. Glasyr och bränning
ingår, men kostnad för lera tillkommer (40 kr/
kg). Obs! Sista gången kl. 17.30-21.15.
5 ggr/Start 18 sep/må 18-20.15/900 kr/
ledare: Ulrica Elmberg
Arr nr 28894
För vuxna, kvällstid

Max 6 vuxna i en grupp. Glasyr och bränning ingår, men kostnad för lera tillkommer (40 kr/kg).
Obs! Sista gången kl. 17.30-21.15.
4 ggr/start 6 nov/må 17.30-20.30/900 kr/
ledare: Ulrica Elmberg
Arr nr 28895
För vuxna, dagtid

Max 6 vuxna i en grupp. Glasyr och bränning ingår, men kostnad för lera tillkommer (40 kr/kg).
4 ggr/start 6 nov/må 10-13/700 kr/ledare:
Ulrica Elmberg
Arr nr 28897

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Partille
För föräldrar och barn, helgkurs

Max 8 personer i en grupp. Glasyr och bränning ingår, men kostnad för lera tillkommer
(40 kr/kg).
11-12 nov/lö-sö 10-13 (+ en glaseringsdag som
vi bestämmer tillsammans)/700 kr för vuxen,
550 kr för barn
Arr nr 28896

Workshop – julens granar och
stjärnor

Max 8 personer i en grupp. Kom och skapa
vackra julprydnader i keramik! Glasyr och
bränning ingår, men kostnad för lera tillkommer (40 kr/kg). Julfika ingår.
22 nov/on 18-21/350 kr/ledare: Ulrica Elmberg
Arr nr 28898

Workshop – julens granar och
stjärnor

Max 8 personer i en grupp. Kom och skapa
vackra julprydnader i keramik! Glasyr och
bränning ingår, men kostnad för lera tillkommer (40 kr/kg). Julfika ingår.
23 nov/to 18-21/350 kr/ledare: Ulrica Elmberg
Arr nr 28899

Trädgård
Trädgårdsdesign – grundkurs

Vi går igenom trädgårdens beståndsdelar, dess
form, funktion, rumslighet och fysiska förhållanden samt ritteknik, växtkomposition, karaktärsväxter och färglära. Kursen varvar teori och
praktiska övningar där du får rita förslag på
olika utformningar av trädgårdar och rabatter.
5 ggr/start 10 okt/ti 18-20.15/900 kr/ledare:
Sophie Hamilton
Arr nr 29336

Trädgårdsdesign, helgkurs:
grundläggande utformning

Kursen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om trädgårdsgestaltning och den övergripande utformningen av trädgården. Kursen

kombinerar teori med praktiska övningar där
du får tillfälle att utforma ett eget gestaltningsförslag. Inga förkunskaper krävs.
21 okt/lö 10-16 /500 kr/ledare: Sophie Hamilton
Arr nr 29657

Trädgårdsdesign, helgkurs: Växtkunskap och växtkomposition

Kursen riktar sig till dig som vill få mer kunskap
om växter och komposition med fokus på perenner. Kursen kombinerar teori med praktiska
övningar där du får tillfälle att skapa din egen
rabattkomposition. Inga förkunskaper krävs.
18 nov/lö 10-16/500 kr/ledare: Sophie Hamilton
Arr nr 29658

Betonggjutning

Lär dig tekniken att gjuta i betong och skapa din
egen trädgårdskonst, fågelbad, krukor, inredningsdetaljer etc. Vi träffas vid två tillfällen: en
lördag för att gjuta betong och en tisdag kväll för
formbrytning. Plats: Jonsereds Trädgårdar
Grundkurs
9 sep/lö 10-16 samt/12 sep/ti 17-20/875 kr inkl
material/ledare: Pia Wockatz
Arr nr 30348
Fortsättning
16 sep/lö 10-16/19 sep/ti 17-20/875 kr inkl
material/ledare: Pia Wockatz
Arr nr 30349

Blomsterarrangemang – Lär dig
binda blommor som en florist
(grundkurs)

Under tre tillfällen lär vi oss göra vackra
blomsterarrangemang. 1. Klassisk bukett,
rund-, nivåbunden. 2. Mustig höstdekoration i
stickmassa. 3. Advent - julkrans, klassisk eller
personlig stil. Allt material och fika ingår i avgiften. Plats: Slåttängsgatan 42 Utby
3 ggr/Start 13 sep/Ons 18.30-21/1550 kr/
ledare: Solveig Hedenblom och Gunilla Josefsson
Arr nr 28855

Blomsterarrangemang – Lär dig
binda blommor som en florist
(fördjupning)

Under tre tillfällen lär vi oss göra vackra blomsterarrangemang. 1. Sensommar/höstbukett i spännande modell. 2 . Blomsterarrangemang till festdukning. 3. Adventsdekoration i personlig stil.
Plats: Slåttängsgatan 42 Utby
3 ggr/start 20 sep/on 18.30-21./1550 kr/
ledare: Solveig Hedenblom och Gunilla
Josefsson
Arr nr 28856

Pilflätning – fläta en korg,
helgkurs
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Pilflätning – fläta ett fågelbord

Kom och lär dig att fläta ett fågelbord i pil. Du
kommer att lära dig några grundläggande tekniker inom pilflätning. Bra tillfälle att nosa på
pil som material! Kostnad för material tillkommer, ca 200-250 kr.
28 okt/lö 10-16/400 kr/ledare: Miriam
Göransson
Arr nr 28813

Pilflätning – skapa julpynt av pil

Kom och skapa vackra julprydnader i pil! Du kan
fläta en julgran i pil, stor eller liten, göra hjärtan
och stjärnor eller kanske en ängel. Kostnad för
material tillkommer, ca 100-250 kr.
29 nov/on 18-21/400 kr/ledare: Miriam
Göransson
Arr nr 29002

Kropp, själ och
friskvård
Yoga med stol

En mjuk yogaform som utförs sittande på, och
stående vid, stol och som kan anpassas efter
deltagarens behov.
5 ggr/start 31 aug/to 10-10.45/300 kr/ledare:
Kina Nyman
Arr nr 29049

Pil är ett suveränt material att skapa med. Billigt,
spänstigt, lätt att forma och tack vare materialets
karaktär blir det vackert vad du än skapar! Under
denna helgkurs lär vi oss fläta en rund korg med
stjärnbotten. Kursen passar både nybörjaren och
den som testat att jobba med pil tidigare. Kostnad
för material tillkommer, ca 200-300 kr.

Yinyoga

21-22 okt/lö-sö 9-16/1200 kr/ledare: Miriam
Göransson
Arr nr 28812

5 ggr/start 16 nov/to 17-18.30/500 kr/ledare:
Kina Nyman
Arr nr 29700

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.
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Mindfulness – grundkurs

Mindfulness är att med avsikt i ögonblicket
styra sin fulla uppmärksamhet mot ett bestämt
mål. I denna prova-på-kurs i Mindfulness får
du bekanta dig med några tekniker i medveten
närvaro att använda dig av i vardagen när det
passar dig bäst.
5 ggr/start 31 aug/to 17-18.30/400 kr/ledare:
Kina Nyman

Arr nr 29050

Linedance, fortsättning

För dig som provat linedance tidigare.

på restaurangen eller fråga efter vägen förhöjer
upplevelsen. Vi använder boken Adesso Si 1.

10 ggr/start 7 sep/to 15.15-16.45/800 kr/
ledare: Marina Bengtsson
Arr nr 28619

10 ggr/start 13 sep/on 18-19.30/1200 kr/
ledare: Jörgen Bökmark
Arr nr 30145

Mat och dryck

Italienska, fortsättning

Matlagning – Fisk och skaldjur

10 ggr/start 12 sep/on 19.30-21/1200 kr/
ledare: Jörgen Bökmark
Arr nr 30146

I denna kurs lär du dig fler tekniker i medveten
närvaro att använda dig av i vardagen.

Härlig västkustfisk och skaldjur på bästa sätt.
Kom och lär dig tillaga fisk och skaldjur som
ett proffs! Kostnad för råvaror tillkommer med
400 kr.

5 ggr/start 5 okt/to 17-18.30/400 kr/ledare:
Kina Nyman
Arr nr 30143

4 ggr/start 4 okt/on 18-21/1300 kr/ledare:
Tony Dahl
Arr nr 30137

Qi gong

Matlagning – Vegetariskt

Mindfulness – fortsättning

Du arbetar med den qi som enligt kineserna
är nödvändig för allt liv och utveckling. Långsamma rörelser kombineras med medveten
andning skapar balans och du upplever dig mer
avspänd och harmonisk. Du lär dig 10 grundrörelser som du kan träna hemma. Kursen passar
både nybörjare och dig som tränat en längre tid.
5 ggr/start 26 sep/ti 18-19.30/800 kr/ledare:
Maria Remnesjö
Arr nr 28800

Lär dig handskas med stress
genom meditation

Vad händer i kroppen när du stressar och vad
händer när du mediterar? I den här kursen lär
du dig avslappning och mental träning samt hur
du kan få in det i din dagliga rutin. Varje tillfälle kommer bestå av teori och praktik, du kommer att få prova på olika typer av meditation.
4 ggr/start 5 okt/to 18.30-20/400 kr/ledare:
Joanna Davberg
Arr nr 28902

Linedance, grundkurs

Välkommen att lära dig denna sociala och trevliga
dans där man inte behöver vara par för att delta.
10 ggr/start 7 sep/to 16.45-18.15/800 kr/
ledare: Marina Bengtsson
Arr nr 28620

Vegetarisk mat när den är som bäst. Välkommen att lära dig laga smakrika vegetariska rätter från grunden! Kostnad för råvaror tillkommer med 400 kr.
4 ggr/start 8 nov/on 18-21/1300 kr/ledare:
Tony Dahl
Arr nr 30138

Mjölksyrning av grönsaker

Lär dig syra dina egna grönsaker, en hälsosam
trend med gammal historia! Vi provsmakar
och lär oss sätta våra egna grönsaker. Avgiften
inkluderar råvaror och burk att ta med hem och
vårda på egen hand.
3 okt/ti 18-21/500 kr/ledare: Torsten Palm

Arr nr 28903

Språk
Våga prata engelska

Har du grundläggande kunskaper i engelska
men känner dig lite rädd för att prata? På denna
kurs kommer vi prata på engelska om olika ämnen så att du kan känna dig säkrare.
10 ggr/start 19 sept/ti 18-19.30/1000 kr/
ledare: Francisca Oldin
Arr nr 30144

Italienska, nybörjare

Italien bjuder på god mat, spännande historia
och sköna landskap. Att kunna göra sig förstådd

Ann
Bergström,

cirkelledare i Partille
Vem är du och vad leder du för kurs hos
SV? Jag är en lärarsjäl, som älskar att skapa med
händerna med tyger och garner och som gärna
delar med mig av mina kunskaper. Jag leder flera
olika kurser i stickning både för nybörjare och mer
avancerade stickare.
Varför tycker du att man ska gå på kurs hos dig?
Jag har mer än 25 års pedagogisk erfarenhet och är
bra på att få
deltagarna att trivas.
Vad är det bästa med att arbeta som
ledare hos SV? Jag får träffa en
massa nya, härliga människor,
som delar mina intressen.

För dig som har läst minst en termin italienska.
Vi använder boken Adesso Si 2.

Franska, lätt konversation

Har du grunderna i franska men saknar att hålla språket vid liv och någon att konversera med?
Fortsättningskurs på lätt konversationsfranska
med en erfaren ledare.
10 ggr/start 13 sep/on 19.30-21/1200 kr/
ledare: Jan Freyhall
Arr nr 29407

Övrigt
Jägarexamen
I samarbete med JG Jakt AB

Kursen leder till komplett jägarexamen. Om bl.a.
jaktetik, säkerhet, jakthund, viltet, viltvård mm.
Praktiska övningar och prov genomförs på skjutbana. Kostnad för litteratur tillkommer.Kostnad
för prov samt skjutövningar tillkommer och betalas på plats vid prov resp. skjutövning.
12 ggr/start 13 sep/on 18-21/3000 kr/ledare:
Susanne Lachonius
Arr nr 30254

Nyfiken på politik – Politikerskola
I samarbete med Liberalerna i Partille

För dig som vill vara med och påverka men inte
vet var du ska börja. Här får du en inblick i politiskt arbete på kommunal och regional nivå,
hur partierna arbetar, politikerrollen och tjänstemannarollen. Exempel på teman som tas upp:
att arbeta i grupp, kommunkunskap, mötesteknik, retorik och mediekunskap. För komplett
program ring SV 031-265570.
6 ggr/start 14 sep/on 18.30-21/Ingen avgift/
ledare: Jan Nyström
Arr nr 30258

Släktforskning, nybörjarkurs

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. SV rekommenderar släktforskarprogrammet Holger men inget krav.
5 ggr/start 21 sep/to 13-16/600 kr/ledare: Bo
Dahlgren
Arr nr 28568

Våld i nära relationer

En diskussionscirkel som riktar sig till både drabbade, anhöriga och andra intresserade. Vi kommer att, med utgångspunkt i boken Kvinnofridsmyten av Kristina Loveby, diskutera kring ämnet
kvinnofridskränkning. Vad är våld? Hur kan man
fråga? Hur vanligt är det? Hur ser våldet ut? Vem
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blir utsatt? Vad innebär normaliseringsprocessen? Vilka hälsokonsekvenser får våldet?

Vi läser om Lappland, dit målet är att göra en
gemensam resa.

8 ggr/start 19 sept/ti 17.30-20/Ingen avgift/
ledare: Lena Laurin
Arr nr 28824

Start 13 sep kl. 10-12.15
Kontakt: Cecilia Skoglund, 031-775 91 62

SmåföretagsAkademin

En samtalsgrupp om konstruktiva och
hälsobringande strategier för vår framtid.
Vi träffas en torsdag i månaden.

Kurser för kommunens många småföretagare
med ett nytt koncept kring marknadsföring. 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/
affiliate samt övrig marknadsföring.

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.
2 ggr/start 26 sep/ti 17.30-20.30/1000 kr/
ledare: Carina Lindström
Arr nr 29319

E-handel

Allt fler kunder finns på nätet – var finns ditt
företag? Varmt välkommen till en kurs där vi
under två tillfällen fördjupar oss i e-handelns
möjligheter och utmaningar. Vi går igenom
plattformsval, betalningslösningar, logistik och
trender, hur man kommer igång och hur man
optimerar sin e-handel för att göra besökarna
till kunder. Vi tittar även på ett antal företagscase, både små och stora e-handlare.
2 ggr/start 27 sep/on 17.30-20.30/1000 kr/ledare: Carina Lindström
Arr nr 29619

SPF Svalan
Arrangerar bl.a. studiecirklar, föreläsningar
och medlemsmöten med underhållning.
Samtliga studiecirklar hålls i SV:s lokaler.

Litteraturcirkel

Vi träffas andra onsdagen i månaden och diskuterar vad vi har läst.
Start 13 sep kl. 10-12.15
Kontakt: Hanna Wetterberg, 031-44 23 57

Läs och res

Livet som senior

Start 28 sep kl. 13-15
Kontakt: Siv Ehnberg, 031- 26 58 46

Försök inte lura mig

Utbildning om hur äldre personer kan skydda
sig mot bedrägerier. Vi träffas vid 3 tillfällen.
Start 31 okt kl. 13-15
Anmälan: 17/10-20/10 till Tommy Lundström,
070-787 62 18

Alla kan surfa

Lär dig använda din Ipad-surfplatta! Vi följer
SV:s och SPF:s studiecirkelmaterial för nybörjare under 5 tillfällen. Du behöver ha med dig din
egen surfplatta.
Start 5 okt kl. 13-15.15
Anmälan: 21/9-2/10 till Lars Hammarstedt,
0703-80 19 73

Aktiva Seniorer

15 nov – Kaffe/te – olika traditioner
29 nov – Poängpromenad
13 dec – Avslutning

Läshörna

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.
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.

SV Musik
Vill du DJ:a, göra beats eller rappa?
Vi samarbetar med Alfa Projects DJ-skola och
har tillgång till studio!
Kontakta daniel.palm@sv.se eller 0739-824245
Vill du dansa break- eller
streetdance?
Vi hjälper dig att komma igång!
Kontakta daniel.palm@sv.se eller 0739-824245

En politiskt, religiöst och fackligt obunden
organisation som har till syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma
intressen. Studiebesök och medlemsmöten med
underhållning. Dessutom studiecirklar i litteratur och andra ämnen.
För medlemskap, program m.m. kontakta
Gunilla Jägemalm 031- 26 00 86

Integration och
mångfald
Språkcafé!

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.
On 14–15.30 i Kulturum, Partille
Lokal: Utställningshallen

6 sep – Pratstund och fika
20 sep – Höst i naturen
4 okt – Ordlek
18 okt – Musik
1 nov – Tips på utflykter i Partille

Spelar du i band?
Söker du rep- eller
danslokal?
Vi kan hjälpa dig med lokaler,
kontakter, branschtips, rabatter i
musikaffärer mm.
Kontakta daniel.palm@sv.se
eller 0739-824245.

Lokal: Vinterträdgården, Biblioteket

Några föreningar vi samarbetar med
SPF Svalan, Aktiva Seniorer i Partille, Aktiespararna i Partille, Dala Gille, Götas Vänner, Kultur Ella, Levande Lexby, Mat för alla, Museiföreningen
Ett hem i Jonsered, Panthera – Affärskvinnor i Partille, Partille biodlarförening, Partille Grunden, Rädda Barnen, Ärtgänget
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Partille
Evenemang
SÖNDAG 27 AUGUSTI

Jonsereds Trädgårdars dag

I samarbete med Jonsereds Trädgårdar.
Guidade turer i trädgårdskvarteren, fikaservering, musikunderhållning, marknadsförsäljning
och mycket mer.
Jonsereds Trädgårdar kl. 10-16/Fri entré
LÖRDAG 16 SEPTEMBER

Skördefest i Lexby

Arrangeras i samarbete med Levande Lexby.
Försäljning av hantverk, mat och närodlade
grönsaker. Ponnyridning, musikunderhållning
och mycket mer. Se separat annonsering.
Lexby gård kl. 11-15/Fri entré
LÖRDAG 16 SEPTEMBER

Musikcafé: Karin Klingenstierna

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Den som ser Karin på scen får uppleva full
närvaro och lyskraft, vare sig det handlar om
intima jazzballader eller blytunga rocklåtar. I
detta program uppträder Karin med låtar till
den pågående utställningen Barndomslandet av
Kate Hellqvist.
Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré,
begränsat antal platser, kom i tid!
LÖRDAG 23 SEPTEMBER

Seniordagen

Arrangeras i samarbete med Partille Kommun,
SPF, Vision, Aktiva Seniorer, PRO, SKPF RPG,
Lions, ABF
Föreläsningar, underhållning och mycket mer.
Se separat annonsering.
Kulturum kl. 10-16/Entré 50 kr
TORSDAG 28 SEPTEMBER

Quiz på Kulturum

Arrangeras i samarbete med Seniorträffen
samt Kultur och Fritid
Välkommen att delta i vår trivsamma frågesport! Det går lika bra att komma ensam som
flera då vi spelar i lag med fyra personer. Priser
utlottas!

Agneta Karlsson, Anna Charlotta Gunnarson och David Silva lär dig allt du behöver veta om pop.
Utställning, sortbestämning, mustning och fika.
Ta med dig dina äpplen och få hjälp av våra experter. Du bör ha med dig 5 välutvecklade frukter av varje sort. Kostnad 20 kr per sort /fråga.

skriver egen musik i mängder av olika genrer fast
med text på svenska. De bjuder på en blandning
av egen musik och covers/tolkningar på känd
folk- och populärmusik från olika länder.

Jonsereds Trädgårdar kl. 10-15/Fri entré

Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré,
begränsat antal platser, kom i tid!

LÖRDAG 14 OKTOBER

Musikcafé: Salamander

Kulturum, Caféscenen kl. 16/Fri entré

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Salamander är en göteborgsbaserad trio som
spelar en blandning av tidig musik och folkmusik från olika delar av världen.

SÖNDAG 8 OKTOBER

Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré, begränsat antal platser, kom i tid!

Äppeldagen vid Jonsereds
Trädgårdar

Arrangeras i samarbete med Jonsereds Trädgårdar

Verksamhet 2016:
1630 studiecirklar
547 annan folkbildning
2096 kulturprogram

LÖRDAG 11 NOVEMBER

Allt du måste veta om pop

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Stjärnglänsande infotainment av och med hjärnorna bakom radiosuccén Pop och politik. Vad
säger popmusiken om vårt samhälle? I denna
underhållande föreställning får du syn på hur
den svenska popmusiken speglar samtidshistorien. Anna Charlotta Gunnarson, Agneta Karlsson och David Silva berättar, analyserar, sjunger och ifrågasätter, i en mix av aha och haha.

LÖRDAG 16 DECEMBER

Musikcafé: Krilja

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Krilja är en göteborgsbaserad trio som spelar
traditionella romska sånger från Ryssland och
Östeuropa. Texterna är på romanes och ryska
och handlar om sorg, smärta, fattigdom och lidande, men även om kärlek och passion.
Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré,
begränsat antal platser, kom i tid!

Kulturum, Stora scenen kl. 19/Biljett 200 kr,
via 031-792 10 00, Partille Kundcenter
LÖRDAG 18 NOVEMBER

Musikcafé: Interband

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Interband är en mångkulturell musikförening
med professionella musiker från olika länder, som

Göteborgsbaserade trion Krilja.
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Mölndal

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

Egen el från solcell med Sune West
Välkomna till studiecirkeln för dig som är villaägare, lantbrukare eller företagare och som
vill skaffa en optimal solcellsanläggning utefter
dina förutsättningar.

Släktforskning för nybörjare –
dagtid med Einar Gustavsson

Kom igång med din historia! Här lär du dig
grunderna i hur du kommer igång med släktforskning med datorns hjälp.
6 ggr/start 9 okt/må 13-16/920 kr

Arr 29742

Släktforskning för nybörjare
– kvällstid med Einar Gustavsson
Kom igång med din historia! Här lär du dig
grunderna i hur du kommer igång med släktforskning med datorns hjälp.

Disgen grundkurs med
Christina Claesson

För dig som har Disgen 2016. Vi går igenom nyheterna i programvaran och lägger fokus på att
mata in uppgifter och källor, samt gå igenom
det analysverktyg som finns.
6 ggr/start 20 sep/on 18.30-20.45/920 kr

Arr 29743

Hus & Trädgård

Redesign – konstnärligt återbruk

Stresshanteringskurs
för anhöriga

Att återbruka är inte bara bra för miljön, det är
fantastiskt roligt också! I kursen får du lära dig
att ta tillvara på gamla saker och utveckla din
kreativitet och fantasi.
4 ggr/start 27 sep/18-20.30/790 kr

Arr nr 29737

Trädgårdsnätverket i Mölndal

Trädgårdsnätverket i Mölndal startades 2007
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Nätverket bygger på frivilliga krafter där
vi tillsammans skapar ett program för varje
termin med spännande aktiviteter för trädgårdsintresserade.

6 ggr/start 11 okt/on 18-19.30/Ingen avgift/
Anmälan sker till Mölndals Stad Anhöriglots;
031 -3152625 eller anhoriglots@molndal.se.

Arr nr 29276

Temacirkel/Föräldraträffar
– Ditt kompetenta barn

Allmänt

5 ggr/start 26 sep/ti 18-19.30/200 kr

Gode mannens ABC

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.

Trädgårdsdesign

Spanska – Nybörjarkurs

5 ggr/start 23 okt/må 18-20

8 ggr/1000 kr/Start 3 okt/ti 16.00-17.30/
ledare: Miguel Martines Pinedo

Arr 29711

I samverkan med Anhöriglots, Mölndals Stad
Är du anhörig till någon med psykisk ohälsa,
funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom
och bor i Mölndals stad är du välkommen på
denna cirkel. Som anhörig har man många
gånger stor risk att drabbas av hög stressnivå på
grund av orostankar, grubblande eller ältande. I
den här studiecirkeln varvar vi teori, praktiska
övningar med samtal och reflektioner.

Vill du vara med i arbetsgruppen eller
”bara” vara medlem för att kunna ta del av
aktiviteterna? Kontakta: molndal@sv.se

7 ggr/start 14 sep/to 18-20.30/2350 kr/ledare:
Boel Holgersson/

Kursen vänder sig till dig som vill få mer kunskap
i hur man utformar trädgårdar, rabatter eller andra gröna miljöer. Inga förkunskaper krävs.

6 ggr/start 13 sep/on 15.30-17/600 kr/Aktiviteten, Frejagatan 1/ledare: Marina Bengtsson

Arr nr 29761

6 ggr/start 12 okt/to 17.30-20.30/920 kr

Arr 29741

Välkommen att lära dig denna sociala och trevliga
dans där man inte behöver vara par för att delta.

3 ggr/start 27 sep/18-21/700 kr

Arr 29747

Släktforskning

Linedance – Grundkurs

Grundkurs med konversation och lättare grammatik.

Arr nr 29298

Föräldraträffar för er som har barn i åldern
2 – 10 år.
Arr nr 29736

NordTyskland – Studiecirkel
i samarbete med Föreningen
Norden

Historiskt är Nordtyskland intressant för oss
då stora delar var en del av Sverige under lång
tid. Vi kommer att läsa om geografi, samhällsliv, historia och nutid. För intresserade finns
det möjlighet att delta i en resa till Nordtyskland sommaren 2018. Gamla Torget 43, Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Obs! Två
startdatum.
26 sep/to 17-19.30/460 kr

Arr nr 29291

4 okton 15-17.15/460 kr

Arr nr 29292

Kvarnbyns
handpappersbruk
Sedan mitten av 1600-talet har papper tillverkats i Mölndals Kvarnby. Kvarnbyns
Handpappersbruk, dit kurserna är förlagda,
är en ideell förening som jobbar med att tillverka papper för hand enligt gamla metoder.
Föreningen tar tillvara och sprider kunskap
om ett gammalt hantverk men låter oss
också upptäcka nya möjligheter med pappersmassa som ett material för lekfullt och
kreativt skapande.

Askar helgkurs

Monica Langwe, utbildad konstnär och bokbindare leder denna extremt kreativa helgkurs där
vi kommer göra en praktisk ask med fack för
material eller verktyg.
2 ggr/start 23 sep/lö 10-17/1800kr/ledare:
Monica Langwe

Arr nr 29580
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Lars Nyren,

cirkelledare i Mölndal
Vem är du? Jag jobbar med musik
inom funktionsnedsättning och
spelar på olika boenden samt leder
olika rockband.
Varför ska man gå på kurs hos
dig? För att vi har så himla kul ihop!
Det föds enormt mycket glädje
ur musik.
Vad är det bästa med att jobba
hos SV? Jag får hålla på med min
hobby och jag får dessutom mycket
hjälp av SV. Det är kul att samarbeta
med SV!

Skönskrift/Kalligrafi helgkurs

Vi går igenom grundtekniker och provar experimentella uttryck. Dessutom går vi igenom en stil
– cancellaresca eller humanistkursiv. Vi talar
om typografi och materiallära. Deltagarna får
prova olika märken på pennor och metallspets.
2 ggr/start 29 okt/sö 10-16/1000kr/ledare:
Maria Ahlström

Arr nr 29594

Skönskrift/Kalligrafi kvällskurs

Vi går igenom tekniken med att skriva med
bredpenna. Dessutom går vi igenom en stil –
cancellaresca eller humanistkursiv. Vi talar om
typografi och materiallära. Deltagarna får prova olika märken på pennor och metallspets.
4 ggr/start 19 okt/to 19-21.30/1000kr/ledare:
Maria Ahlström

Arr nr 29595

Papper och stygn – ett kreativt
möte mellan bokbinderi och slöjd

Strumpstickning

Vill du lära dig sticka strumpor på fem stickor?
Har du hälskräck? Då är den här kursen för dig!
Kursen innehåller uppläggning och avmaskning med 5 stickor, olika sätt att sticka hälar
och hur man minskar för tån. Vi stickar i ett
raggsocksgarn. Du får rkna med lite hemarbete
mellan träffarna. Vi stickar en strumpa från
skaft till tå och socka nr 2 kan du sedan sticka
på egen hand. Förkunskaper: grundläggande
stickkunskaper såsom räta och aviga maskor,
uppläggning, avmaskning och läsa en stickbeskrivning.
4 ggr/start 2 nov/to 18-21/400kr/ledare: Ann
Bergström

Vävning

För dig som vill lära dig grunderna i vävning.
10 ggr/2900 kr/start 26 sep/ti 12-14.30/
ledare: Lisbeth Valtersson

Arr nr 29744

Under denna kurs arbetar vi med den nyutkomna
boken ”Papper och stygn” som utgångspunkt då
vi tillverkar praktiska saker vi kan använda. Vi
börjar med att ta fram tvåarkshäftningar för att
sedan gå vidare med kuvertböcker, album böcker
och kort utan lim, klister eller tejp. Vi avslutar
med tre olika häftmetoder samt en fin liten kassett. Varmt välkommen till denna kreativa kurs!

Vävning

4 ggr/start 26 sep/ti 10-16/2800kr/ledare:
Monica Langwe

10 ggr/2900 kr/start 28 sep/to 18-20.15/
ledare: Åsa Palmér

Hantverk

Vävning

Arr nr 29596
		

Symaskinsterapi – kom igång
att sy!

Har du en symaskin som står och dammar och
vill komma igång att sy igen? Få hjälp med hur
man gör – mäta, läsa mönster, klippa. Få mod
att klippa i tyg och kanske sy ett plagg? Oavsett
om du vill sy gardiner, kuddöverdrag eller enklare plagg så är denna cirkel för dig. Vad väntar
du på? Ta med din symaskin och kom!
6 ggr/start 25 okt/on 18-21/800kr/ledare:
Ann Bergström

Blandade kunskapsnivåer.
10 ggr/2900 kr/start 26 sept/ti 18-20.15/
ledare: Lisbeth Valtersson

Arr nr 29745

Vävning

Blandade kunskapsnivåer. Ledare: Åsa Palmér

Arr nr 29746

För dig som redan kan grunderna i vävning:
Välkommen till Vävskälet för mer information
tel. 031 – 87 47 46.

Stickkväll

I samarbete med GB:s Garn i Mölndal
Lär dig dominorutor, patentstickning, bruten
mosstickning, lyfta maskor, daisystitch mm.
Vissa förkunskaper krävs.
16 nov/to kl.18-21/395 kr inkl fika,
dokumentation (övningsgarn och stickor
finns att låna)

Arr nr 29278

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

I samarbete med GB:s Garn i Mölndal
Lär dig virka mormorsrutor, african flower,
kärleksknut och kvastskaftsvirkning, bubblor
mm. Vissa förkunskaper krävs. Övningsgarn
och stickor finns att låna.

SV 50 år!

23 nov/to 18-21/395 kr/inkl fika,
dokumentation

Sticka strumpor del 1 & 2

I samarbete med GB:s Garn i Mölndal
Lär dig sticka strumpor på strumpstickor.
2 ggr/28 sep och 12 okt/to 18-21/790 kr/inkl
fika och dokumentation

Magic Loop del 1 & 2

I samarbete med GB:s Garn i Mölndal
Lär dig sticka 2 sockar samtidigt, tå upp. Tekniken används också om man vill sticka tex 2
ärmar samtidigt. Vissa förkunskaper krävs.
2 ggr/21 sep och 5 okt/to 18-21/790 kr/inkl
fika och dokumentation

Tips & Tricks

I samarbete med GB:s Garn i Mölndal
För dig som har stickat ett tag och vill lära
dig detaljer. Lär dig bl.a. I-cord, wrap&turn,
sy ihop från rätsidan, finare uppläggning och
avmaskning. Ta gärna med dig ev problemstickning. Övningsgarn och stickor finns att låna.
26 okt/to 18-21/395 kr/inkl fika och
dokumentation

Krokning

I samarbete med GB:s Garn i Mölndal
Lär dig att kroka en mössa eller ett par vantar
på en kväll. Vissa förkunskaper krävs.
9 nov/to 18-21/695 kr/inkl fika,
dokumentation, garn, mönster och kroknål
Anmälan till: 031-87 96 60, info@gbsgarn.se.
10% på allt kursmaterial. Anmälningsavgift
på 100:-/ workshop betalas direkt, återbetalas
ej. Resterande kursavgift skall vara betald
senast 1 vecka innan kursstart. Vid avbokning samma dag återbetalas kursavgiften ej.

Senior
Ålderism och andra äldrefrågor

De ansikten vi möter i media tillhör sällan
människor över 65 år. I denna cirkel samtalar ni
kring begreppet ”Ålderism” samt kommer med
förslag på hur vi tillsammans kan arbeta mot

negativa attityder och diskriminering som riktas
mot människor som uppnått en högre ålder.
6 ggr/start 5 sep/ti 13-15.15/Ingen avgift/
Träffhallen Möllan, vån 2 (hiss finns)/
ledare: Ulf Göranson

Arr nr 28941

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!

www.musikberget.com
Musik- och kulturhus på
Flöjelbergsgatan 14B

Söker du lokal för
ditt projekt inom musik,
teater,dans, produktion,
studio m.m.?

12 ggr/start 20 sep/on 10-12.15/350 kr/
Centrumkyrkan/ledare: Mari-Anne Munz
Mer information lämnas av respektive
förening eller genom oss på SV.
Ring 0722-003650

Musikutveckling i samarbete med
SV erbjuder replokaler av hög standard,
konsert-/eventlokal, inspelningsstudio,
dansstudio, teaterlokal, ljudoch ljusuthyrning samt bil- och
släputhyrning.

Ekebackens pensionärsslöjdare

Intresserad? Kontakta:
info@musikberget.com
Per Wockatz - Musikutveckling:
0738-53 68 08
Johan Bergquist - SV: 0722-00 36 51

Arr nr 28688

Ekebackens pensionärsslöjdare söker nu nya
medlemmar med intresse för trähantverk! I
vårt snickeri i Kållered finns t ex svarv, 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 0704-533194
Gunnar tel 0706-495009
Studieförbundet Vuxenskolan 031-874746

Vi söker dig som var ung i Mölndal på
1950-60-talet!
I oktober startar en studiecirkel för dig; ”Ung
i Mölndal på 1950/1960-talen”. Gemensamt
kommer vi att minnas vår uppväxt i Mölndal
och så småningom skriva ett dokument om
den ljuva tiden!
Intresserad? Kontakta Bo Ridderbjelke;
bo.ridderbjelke@telia.com, 0702-20 76 59

Några föreningar vi samarbetar med
Autism och Aspergerföreningen, DIS Väst (Datorhjälp i Släktforskningen), Demensföreningen
Mölndal-Härryda, FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna),
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, Teaterhuset, Trädgårdsnätverket
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Musikberget

Spelar du i band?
Söker du rep- eller
danslokal? Vill du lära
dig DJ:a, rappa eller
breaka?
Vi kan hjälpa till med lokaler,
spelningar, kontakter, branschtips,
rabatt i musikaffär/studios, bidrag
till utrustning m.m.
Hör av dig för mer information:
Johan Bergquist, 0722-003651,
johan.bergquist@sv.se
Anders Lennerås, 0722-301574,
anders.lenneras@sv.se

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

Mölndal
Evenemang
LÖRDAG 26 AUGUSTI

Hembygdsdag i Långåker Kållered
Hantverk, utställningar, visningar och kaffeservering med hembakat.
Hembygdsgårdarna, kl. 11-14
SÖNDAG 10 SEPTEMBER

Europeiska Kulturarvsdagen

Vandring 3 km med guidning Livered kulturstig.
Samling vid Livereds kapell – medtag kaffekorg.
Hembygdsgårdarna, kl. 10
12 SEPTEMBER

Temakvällar släktforskning med
DIS-Väst: Arkiv Digital

Arkiv Digital har över 60 miljoner färgbilder
på kyrkoboksmaterial, mantalslängder mm. Vi
visar vad som finns i programmet, hur informationen kan användas i din släktforskning mm.
Anmälan till anmalan@dis-vast.o.se.
Gamla torget 43 i Mölndal, kl. 18-20
13 SEPTEMBER

På väg in i puberteten eller?

Förpuberteten och puberteten. Annika och André
berättar om hur viktigt det är att ha ett relationsinriktat språk och hur vi kan känna tillit och lämna över ansvar. Välkommen på föräldraföreläsningsserie baserat på Jesper Juuls relationsteorier
med Annika Svengren och André Bagein.
Gamla torget 43 i Mölndal kl. 18-19.15/
Fri entré

Arr nr 29699

18 SEPTEMBER

Slöjdcafé med Mölndals Hemslöjdsförening

Återbruk, vi viker kassar av tidningspapper enligt gammal japansk teknik. Gisela Holmström
och Ingegerd Moêll instruerar. Ta med sax, limstift, lång linjal. Kostnad: Icke medlem 50 kr.
Träffpunkten Krokslätt, Berghemsgatan 6
Obs – ny lokal! Kl. 18-21/Fika och materiel till
självkostnadspris.
TISDAG 26 SEPTEMBER

Stretarna – Teaterföreställning

I samarbete med Mölndals Stad & Gothenburg
Fringe Festival
Pjäsen är skapad och framförd av Teater Glädje
som är en daglig verksamhet för personer med
funktionsvariationer. Stretarna kallades de
människor som bodde på Stretered vårdhem,
en av Sveriges största sinnesslöaanstalter (Jo,
det var så det kallades i början av 1900-talet).
Stretarna är en sorglig betraktelse över vanmakt men också en varm skildring av den kamp
som gav personer med intellektuella funktionsnedsättningar rätten att styra över sina egna liv.
Stora Teatern, kl. 19/200 kr, bokas på
storateatern.se.

Teaterföreställningen Stretarna. Foto: Cecilia Torquato

LÖRDAG 7 OKTOBER

Stråkkvintett i C-dur av F.
Schubert – kanske den vackraste

Med musiker från Göteborgs Symfoniker,
Stockholmsfilharmonikerna och Köpenhamns
Operaorkester. Justyna Jara och Emma de Frumerie – violin, Emilia Wareborn – viola, Jun
Sakari och Petra Lundin – violoncell. Skulptur
och måleri Ann-Margret Bergström.
Stora Götaforsfabriken, Katakomberna i
Kvarnbyn & Galleri Fyra små Rum från kl. 15/
Biljetter 150 kr

TORSDAG 12 OKT KL 19.00

Hembygdsafton
I samarbete med Mölndals Hembygdsförening,
Kållereds Hembygdsförening och Föreningen
Norden
Intendent Lars Gahrn berättar om Kvarnby
vallen och omgivningarna.
Aulan, Gamla Torget 43, kl. 19

Temakvällar släktforskning med
DIS-Väst: Teknikfrågor

Hur gör jag när jag bytt dator och vill ha in min
släktforskning i den nya datorn, säkerhetskopiering och tid för egna frågor.
Gamla torget 43 i Mölndal, kl. 18-20
11 OKTOBER

Hur får du ditt barn att växa?

Självkänsla – självförtroende. Annika och André berättar hur vi kan stärka våra barn och
hur vi undviker att få dem att känna skuld och
skam. Välkommen på föräldraföreläsningsserie
baserat på Jesper Juuls relationsteorier med
Annika Svengren och André Bagein.

Arr nr 29701

LÖRDAG 7 OKTOBER

Hembygdsgårdarna kl. 10-14

Lindome bibliotek kl.16.30-17.30 eller 17.3018.30/Föranmälan senast dagen innan,
031-994010/Från 10 år

10 OKTOBER

Gamla torget 43 i Mölndal kl. 18-19.15/
Fri entré

Kållereds Hembygdsförening 40 år!
Utställningar, fotoarkivet visas och chans att
ställa frågor om Kållered. Kållereds Bibliotek
10.00-14.00 Kaffe och tårta serveras.

databaser. Anmälan till anmalan@dis-vast.o.se.

ONSDAG 11 OKTOBER

Släktforskning – vägledning

I samarbete med Lindome bibliotek
Ing-Marie Åkerström svarar på frågor om
släktforskning samt visar hur man söker i olika

16 OKTOBER

Maten i vårt språk med
Carl Ahlstrand

Vill ni veta historien bakom ordspråk som ”få
sina fiskar varma” och ”att odla sin kål” då ska
ni komma och lyssna på denna föreläsning där
ni kan få smakprov på språket från renässansen
till idag.
Gamla torget 43 i Mölndal kl. 18.30-19.30/
Entré 100 kr

Arr nr 29740

LÖRDAG 21 OKTOBER

Tommy Kotter trio

De har spelat tillsammans i 30 år, och i våras
gjorde trion en turné i Japan som blev mycket
uppskattad. Tommy själv vid flygeln, Yasuhito
Mori kontrabas och David Sundby vid trummorna – en musikalisk upplevelse lika härlig
och spännande för både öra och öga. Måleri
Stefan Grevle.
Stora Götaforsfabriken, Katakomberna i
Kvarnbyn & Galleri Fyra små Rum från kl. 15/
Biljetter 150 kr

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

människor och platser
21 oktober 2017 – 29 april 2018

Du kan t.ex. göra en mössa, en grytlapp eller en
liten väska. Kerstin Axell och Ulla Andersson
visar hur man gör. Kostnad: Icke medlem 50 kr.

Fortsätt kroka eller gör klart andra oavslutade
arbeten. En mysig kväll med lite extra gott att
äta. Kostnad: Icke medlem 50 kr.

Träffpunkten Krokslätt, Berghemsgatan 6
Obs – ny lokal! Kl. 18-21/Fika och materiel till
självkostnadspris

Träffpunkten Krokslätt, Berghemsgatan 6
Obs – ny lokal! Kl. 18-21/Fika och materiel till
självkostnadspris

ONSDAG 25 OKTOBER

7 NOVEMBER

Vem och vad sätter avtryck?
I samarbet med Mölndals stadsmuseum.
Lisa Östman berättar om sina intryck av Mölndal under sitt första år som planchef på Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndals stad. Vilka
tankar, värderingar och människor är det som
sätter avtryck i vår stadsplanering?

Ny utställning. Håll utkik efter
programsamarbeten med SV
på museum.molndal.se!

Hur kan jag använda mig av Disbyt i min släktforskning och kan Disbyt hjälpa mig i min DNA
forskning?
Anmälan till anmalan@dis-vast.o.se.
Gamla torget 43 i Mölndal, kl. 18-20

Mölndals stadsmuseum, kl. 18.30

21 OKTOBER 2017 – 29 APRIL 2018

TORSDAG 26 OKTOBER

Avtryck – människor och platser

Brasafton
I samarbete med Mölndals Hembygdsförening,
Kållereds Hembygdsförening och Föreningen
Norden
Christer Sjöholm, dragspelare, berättar om en
släkting som hade en dragspelsfabrik i Kållered. Gruppen ”MAJ med C”, spelar från Jularbo till country.

Ny utställning på Mölndals stadsmuseum. I
utställningen funderar vi över vad närmiljön
betyder för oss och vilka platser som är viktiga och varför. Vilka spår finns från tidigare
generationer och vilka avtryck sätter vi själva
idag? Utställningen utgår från kulturmiljöer
och andra platser, berättelser och minnen från
Mölndal.

Hembygdsgården i Långåker kl.19.00/60
kr inkl fika/Anmälan: Gun Flygare, tel
7951458 eller Anita Johansson, tel 795083,
0317950830@telia.com.

Mölndals stadsmuseum
SÖNDAG 22 OKTOBER

PianoSöndag i Fabriken

Världspianisten Bengt Forsberg – som kanske
många känner igen från samarbete med mezzosopranen Ann-Sofie von Otter – gästar Kvarnbyn för första gången. Musik av bl a J. S. Bach,
Clara och Robert Schumann samt Vitezslav
Novák. Måleri av Stefan Grevle.
Stora Götaforsfabriken, Katakomberna i
Kvarnbyn & Galleri Fyra små Rum från kl.
15/Biljetter 150 kr

Gitarrist Mats Bergström

Gitarristen som nyligen spelat in en dubbel-cd
med Bachs alla sonator och partitor för soloviolin i egen gitarrbearbetning. Vi får vara med om
en 60 minuters odyssé genom den här fantastiska musiken! Dansteckningar Brit Swedberg.
Stora Götaforsfabriken, Katakomberna i
Kvarnbyn & Galleri Fyra små Rum från kl. 15/
Biljetter 150 kr
6 NOVEMBER

Vi provar på krokning och prövar olika möjligheter att variera mönstret. Tag med garn och
om du har kroknål som passar till ditt garn.

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

LÖRDAG 28 OKTOBER

23 OKTOBER

Slöjdcafé med Mölndals
Hemslöjdsförening

Temakvällar släktforskning med
DIS-Väst: Disbyt

Slöjdcafé med Mölndals
Hemslöjdsförening

I samarbete med Mölndals hemslöjdsförening
och SV

”Välkommen
till vårt stora utbud
av kulturprogram
som vi ordnar med
kulturinstitutioner
och föreningar.”
Anna-Karin Feragen
Verksamhetsutvecklare

ONSDAG 8 NOVEMBER

Vi minns byggnader, miljöer och
människor

I samarbete med Mölndals stadsmuseum
Tidigare anställda samtalar om SOAB, Svenska
Oljeslageriaktiebolaget, som en gång låg i Mölndals Kvarnby. Jonas Andersson från Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är moderator.
Mölndals stadsmuseum kl. 18.30
LÖRDAG 11 NOVEMBER

Trio Patetique

Med musik av bl a Beethoven och Vagn Holmboe. Per Broström – klarinett, Jani Fleivik –
violoncell och Martin Andersson - piano. Från
bl a GöteborgsOperans orkester. Medlemmar
från Konstnärsförbundet Alliansen i Göteborg
ställer ut.
Stora Götaforsfabriken, Katakomberna i
Kvarnbyn & Galleri Fyra små Rum från kl. 15/
Biljetter 150 kr
MÅNDAG 13 NOVEMBER

Kura Skymning med nordisk
berättartradition och litteratur

I samarbete med Föreningen Norden och
Lindome Bibliotek
Välkommen att kura in skymningen på biblioteket som är den 21:a upplagan. Årets tema är
öar i Norden. Anna & Greta Wirsén underhåller
med text och musik. Hämta fribiljett på ditt
bibliotek.Kura Skymning-projektet omfattar
inte bara nordiska länderna, utan också Estland, Lettland och Litauen
Lindome Bibliotek, kl. 19
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Mölndal
SÖNDAG 26 NOVEMBER

PianoSöndag i Fabriken

Jazzpianisten Elise Einarsdotter – som gärna
och ofta samarbetar med bl.a. Rigmor Gustafsson och Lena Willemark – bjuder på en skön
solojazzsöndag med melodiöst sjungande musik. Akvarell av Irène Sjöberg-Lundin.
Stora Götaforsfabriken, Katakomberna i
Kvarnbyn & Galleri Fyra små Rum från kl. 15/
Biljetter 150 kr
5 DECEMBER

Temakvällar släktforskning med
DIS-Väst: Utskrifter i Disgen

Vi visar på hur olika utskrifter i Disgen kan se
ut och vilka valmöjligheter som finns för de
olika utskrifterna. Anmälan till anmalan@
dis-vast.o.se.
Gamla torget 43 i Mölndal, kl. 18-20/
40 kr inkl fika
ONSDAG 6 DECEMBER

Kulturmiljöer i Mölndal

I samarbete med Mölndals stadsmuseum.
Ulla Hasselqvist, stadsantikvarie i Mölndals
stad och en av utställningens producenter, visar
och berättar om hur vi arbetar med bevarande
av stadens kulturmiljöer. Och vad är egentligen
en kulturmiljö? Välkommen att kura in skymningen på biblioteket som är den 21:a upplagan. Årets tema är öar i Norden. Anna & Greta
Wirsén underhåller med text och musik. Hämta
fribiljett på ditt bibliotek. Kura Skymning-projektet omfattar inte bara nordiska länderna,
utan också Estland, Lettland och Litauen
Mölndals stadsmuseum, kl. 18.30
LÖRDAG 9 DECEMBER

I Kvarnbyn och Stora Götaforsfabriken bjuds det på såväl musik som konst. Foto: Helena Lilja Norberg
14 NOVEMBER

LÖRDAG 18 NOVEMBER

Aggressioner, konflikter och gränser. Annika
och André berättar om hur vi hanterar aggressioner utan att själva bli aggressiva och hur
vi sätter våra gränser och undviker skuld och
skam. Välkommen på föräldraföreläsningsserie
baserat på Jesper Juuls relationsteorier med
Annika Svengren och André Bagein.

Jerry Johansson sitar och jazzgitarristen
Erik Weissglas – ett musikaliskt möte för första gången, både för oss i publiken och för dom
själva. Skådespelare Agneta Danielson läser
indisk poesi ur antologin Innan Ganges flyter
in i natten – översatta från hindi, malayalam
och engelska. Måleri Gun Nilsson Re-ordande bild – ett ”språkande ” måleri med indisk
krydda.

Hur hanterar vi aggressioner och
utbrott?

Gamla torget 43 i Mölndal kl. 18-19.15/
Fri entré

Arr nr 29706

Indisk sitar & poesi möter ny jazz

Adventsstämning – varför ändra
ett ”vinnande koncept ” …?

För tredje året – sångerskan Evelyn Jons tillsammans med gitarristen Per Hovensjö. I år tillsammans med cellisten Petra Lundin, med både
välkända och okända adventssånger och visor.
Välkomna mitt i all julstress – kom och vila ben
och själ en stund. Fotografi Myrto Macris.
Stora Götaforsfabriken, Katakomberna i
Kvarnbyn & Galleri Fyra små Rum från kl. 15/
Biljetter 150 kr

Stora Götaforsfabriken, Katakomberna i
Kvarnbyn & Galleri Fyra små Rum från kl. 15/
Biljetter 150 kr

TISDAG 14 NOVEMBER

Nordiska Designpriset
– en guidad visning om
Dan Rybakkens verk

LÖRDAG 25 NOVEMBER

I samarbete med Mölndals Hembygdsförening,
Kållereds Hembygdsförening och Föreningen
Norden
Designpriset kommer från Torsten och Wanja
Söderbergs stiftelse. Torsten och Wanja Söderberg var starka Mölndalsprofiler bosatta i Kållered och designpriset som varje år delas ut är
det största och finaste av sitt slag, åtminstone i
Europa. I år går det till den norske ljus-och möbeldesignern Dan Rybakken.
Stadsbiblioteket, Göteborg kl. 16.45

Hi Hank! Musikgruppen som
tolkar känd filmmusik på ett
sätt man aldrig hört!

Hur låter ex. Indiana Jones-temat spelat med
ett svängigt New Orleans-groove? Eller musiken från Pulp Fiction? Anders Gabrielson – sax
& basklarinett, Johan Gund – piano & keyboard
Max Thornberg – kontrabas och Johan Birgenius – trummor & slagverk. Akvarell Irène
Sjöberg-Lundin.

Gilla oss på
Facebook!
Studieförbundet
Vuxenskolan
Mölndal

Stora Götaforsfabriken, Katakomberna i
Kvarnbyn & Galleri Fyra små Rum från kl. 15/
Biljetter 150 kr

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

29

Föreningsliv & integration

Hej Konstkollektivet!
”Vi har ett väldigt
nära och bra
samarbete med SV
och de finns med på
ett hörn i princip
allt som händer på
Konstkollektivet”

Konstkollektivet – en
plattform för fri kultur,
nätverkande och
integration.
Vilka är ni?
Anna Fallström, ordförande i Konstkollektivet, är en spansktalande 25-årig Mölndalsbo med
många idéer. Har utbildat sig till musikalartist.
Extraknäcker ibland inom psykiatri men arbetar
just nu som showartist, frilansande sångerska
och projektledare för integrationsprojektet Öppen
kulturell mötesplats.
Pontus de Salareff Klarén, vice ordförande i
Konstkollektivet, är en 27-årig Kortedalabo som
älskar all konst som lyckas öppna nya tankebanor.
Har ett förflutet som militärsjukvårdare och har
studerat vid Markaryds Folkhögskola och Skara
skolscen inom teater och scenkonst. Arbetar just
nu som projektledare för Öppen kulturell mötesplats samt med estetisk verksamhet för alternativt
lärande för på Språk-introduktionsprogrammet
på Krokslättsgymnasiet.
Vi har båda varit med och startat upp föreningen Konstkollektivet som vi nu driver tillsammans
med föreningens styrelse.
Berätta om Konstkollektivet!
Konstkollektivet bildades 2014 i ett initiativ från
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Anna Fallström, ordförande i Konstkollektivet.

ett tiotal nyutexaminerade skådespelare och musikalartister, vars mål var att skapa ett gemensamt
nätverk och en plattform för fria kulturutövare att
verka från. Vi ville där erbjuda möjlighet till att
träffa nya människor och hitta nya arbetssätt och
metoder. Föreningen växte fram och efter långa
månader av ovisshet kring lokal fick vi tillslut tillsammans med TeaterGlädje, daglig verksamhet ta
över den f.d. folkskolan och fritidsgården på Gre-

vedämmet. Ett samarbete med SV inleddes och vi
började driva gemensamma verksamheter i lokalerna. I år har vi hittills haft över hundrafemtio
personer som på ett eller annat sätt verkat i lokalerna inom konst, hantverk, teater, dans, musik
och film.
Flera grupper och föreningar verkar i Konstkollektivets lokaler, bl.a. Mölndals Fotoklubb, Mölndals Skateboardförening, Visans Vänner samt en
rad fria kulturutövare i form av band, bildkonstnärer, skådespelare, dansare mm.
Konstkollektivet har tillsammans med dess alla
projekt växt och blivit bredare i sina verksamhetsområden och har även kommit att bli ett ansvarstagande samhällsprojekt där integration och mö-
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Föreningsliv & integration
ten stått högt i fokus. Konstkollektivet har blivit
en viktig plattform för integration och kulturutövare i Västra götalandsregionen.
Berätta om några av Konstkollektivets
integrationsprojekt!
Projektet Ajendi startades 2015 på Konstkollektivet tillsammans med SV och Krokslättsgymnasiet. Det började i liten skala med en teatergrupp
för nyanlända där Konstkollektivet ordnade en
lärare och lokaler att öva i. Vi märkte snabbt styrkan och den positiva energi som finns i estetisk
verksamhet som ett alternativt sätt att lära sig
Svenska. Teatergruppen utvecklades och växte till
fler grupper och i samband med detta så snappade även Krokslättsgymnasiet upp projektet, vilket
ledde till att vår verksamhet blivit en del av ungdomarnas skolarbete där de med Pontus som lärare
hittar nya sätt att lära sig Svenska genom teater,
dans och musik.
Allt eftersom invandringssituationen, likväl
som de mål och ekonomiska krav förändrats så har
Konstkollektivet tillsammans med SV hela tiden
jobbat aktivt för att hitta nya möjligheter och sätt
till att kunna nå ut och möta de behov och önskemål som funnits och finns hos dessa målgrupper.
Projektet Öppen Kulturell Mötesplats startades
under 2017 med stöd från Mölndals Stad och SV.
Under hela våren har Konstkollektivet hållit
öppna tisdagar dit vem som helst fått komma och
prova på olika verksamheter som sker i lokalerna;
alltifrån teater, dans och musik till matlagning,
trädgårdsverksamhet och hantverk.
Konstkollektivets ledare har varit på plats och
coachat, gett lektioner och workshops och deltagarna har sedan fått visa upp vad de lärt sig för
varandra.
Alla är välkomna men projektet syftar framförallt till att bli en plattform för integration. Nyanlända asylsökande har varit en stor del av verk-

Pontus de Salareff Klarén, vice ordförande
i Konstkollektivet
samheten.
För dessa personer finns inte så många verksamheter som är helt öppen där man kan komma
och gå som man vill och där aktiviteten anpassas
efter nivå och dessutom är kostnadsfri.
Konstkollektivet har fyllt en viktig funktion och
blivit en uppskattad plats där deltagarna givits
möjlighet att växa och känna tillhörighet genom
att regelbundet få utöva sina intressen. Människor
med olika bakgrund, åldrar och språk har mötts
på de öppna tisdagarna.
Projektet har på så vis varit både inkluderande,
åldersöverskridande och tvärkonstnärligt med
svenska språket, kultur- och samhällsinformation
som ett naturligt verktyg för lärandet och inkluderingen. Till våra integrationsprojekt söker vi alltid
nya personer som vill engagera sig och särskilt kul
vore det om personer i närområdet vågade sig hit!

”Konstkollektivet har fyllt en viktig
funktion och blivit en uppskattad plats där
deltagarna givits möjlighet att växa och
känna tillhörighet genom att regelbundet
få utöva sina intressen”

Vi har sett att de personer som började komma till
Konstkollektivet när verksamheten startade för två
år sedan fortsätter att komma hit, och att de också
tar med sig sina vänner. Det har alltså inte tagit slut
med en grupp/generation utan det har fortsatt att
sprida sig vilket gör att vi kan se en långsiktighet i
verksamheten. De nya deltagarna har också blivit
en del av redan befintlig verksamhet i föreningen,
t.ex. så har några startat en dansgrupp, några ett
band och en person blev i år invald i vår styrelse!
Delaktighet, förtroende och öppenhet är väldigt
viktigt för Konstkollektivet, vill någon starta upp
ett projekt så gör vi allt vi kan för att hjälpa till och
stötta det.
Hur kommer det sig att ni startade
samarbete med SV och vad har det betytt för er?
Vid uppstart av föreningen var vi i visst behov av
stöd gällande att starta upp förening och då var det
värdefullt att kunna få hjälp igång av SV. Det var
också geografiskt väldigt passande att SV låg så nära
våra lokaler och kunde vara behjälpliga med både logistik, administration och fysiska personer på plats.
Vi har ett väldigt nära och bra samarbete med
SV och de finns med på ett hörn i princip allt som
händer på Konstkollektivet. Allt ifrån att driva
projekt, skapa arrangemang till att verksamhetsanpassa lokalerna.
Ömsesidigt har vi också haft ett utbyte där Konstkollektivet har varit en naturlig plats där SV kunnat
hitta ledare, artister och konstnärer på grund av
det stora nätverk som finns på Konstkollektivet.
Vad tror ni om Konstkollektivets framtid?
Just nu handlar det mycket om att hitta fler som
vill engagera sig i föreningsarbetet. Föreningen
har kommit att bli lite för stor för oss fyra som
nu driver den, målet är att hitta hållbara sätt att
kunna arbeta med och utveckla föreningen långsiktigt.

Fakta: Konstkollektivet
• En artistdriven medlemsförening, ett

nätverk och en plattform för fri kultur.
• Utvecklar kulturella strategier, driver
konstprojekt och arrangerar event med
målsättningen att verka för en hållbar
tillväxt i det fria kulturlivet.
• Driver bland annat integrationsprojektet Öppen Kulturell Mötesplats där framförallt nyanlända får mötas och coachas
i olika former av kulturverksamhet.
• Håller till i den f.d. fritidsgården Grevedämmets lokaler på Pixbovägen 5 i
Mölndal där det finns replokaler, Black-/
Whitebox, ateljéplatser, dansstudio,
kontor och en egen scen.
• Letar du lokal eller ett sammanhang
för dina kreativa projekt?

För mer info: www.konstkollektivet.se,
info@konstkollektivet.se
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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!

663 Kursledare

35 förtroendevalda
25 Tjänstemän
Över 200 kulturarbetare

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!

