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Nu stundar snart en härlig vår!
Jag hoppas att vårens studieprogram inspirerar
dig till deltagande i något eller flera av vårens arrangemang. Det är ett stort och brett utbud, så välj
det som passar just dig där du befinner dig i livet.
På vår avdelning Göteborgsregionen Sydost
är vi stolta över att vår verksamhet ökar och är
än mer efterfrågad. Vi har som vanligt fokus på
hälsa, kultur för alla, litteratur, egen personlig
utveckling, men vi har också nyheter i utbudet
vilket du kan se i vårt program. Tillgänglighet
för alla är exempel på områden vi i avdelningen
kommer att ha som fokus under året just för att
inkludera och välkomna alla till oss.
Vi finns i alla våra kommuner vilka är Mölndal,
Partille, Lerum och Alingsås. Tveka inte att höra
av dig om du har frågor eller kanske egna önskemål om vad du skulle vilja förkovra dig i.
Varmt välkommen till oss!

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

Ann-Marie Winberg
Avdelningschef

Viktigt att veta
Anmälan Observera att vi inte regelmässigt

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.

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

• 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).

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

Intyg Intyg kan erhållas kostnadsfritt i
anslutning till avslutad kurs. Minst 70 %
närvaro erfordras.
Mer information om våra anmälningsregler
finns på vår hemsida www.sv.se/grsydost

Reservation för ev. ändringar och felskrivningar i programmet.
www.sv.se/grsydost uppdateras kontinuerligt med ändrade tider, nya kurser etc.
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Alingsås
Kungsgatan 4, 441 30 Alingsås
alingsas@sv.se
TEL: 0322-104 05
WEBB: sv.se/alingsas
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Hållbar utveckling

Funktionsnedsättning

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

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

Asyl, integration
och mångfald
Med anpassade aktiviteter hjälper vi nyanlända personer med svenska språket
samt förbereder för arbete eller studier. Vi har kompetens och lång erfarenhet
av metoder för att möta människor från olika kulturer och med olika språk.
Idag har vi en rad olika uppdrag.
Vi samarbetar med kommuner och myndigheter. Vi är även en resurs för
föreningar som arbetar för att våra nya svenskar ska känna gemenskap och
vilja vara med i det lokala föreningslivet.
För mer information, kontakta Sanela Omanovic,
sanela.omanovic@sv.se, 031-26 55 70

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

SV Musik
Vi samarbetar med
över 200 föreningar
och organisationer!

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

Mölndal

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

Trädgård & natur
Trädgårdsdesign – grund

Vi går igenom trädgårdsstilar och utformningsmetoder. Trädgårdens rumslighet, karaktär och
dess material samt växtkunskap, växtkomposition och rittekniker. Kursen varvar teori och
praktiska övningar där du får utforma gestaltningsförslag av trädgårdar och rabatter.
5 ggr/start 19 feb/må 18-20.15/900 kr/
ledare: Sophie Hamilton

Kursen riktar sig till dig som vill få mer kunskap och arbetsmetoder till att gestalta den
övergripande utformningen till din trädgård. Vi
går igenom trädgårdsstilar och utformningsmetoder. Trädgårdens rumslighet, karaktär, material och beståndsdelar samt rittekniker.
Endagskurs/4 mar/sö 10-16 (lunch 12-13)/
500 kr/ledare: Sophie Hamilton

Arr nr 31549

Trädgårdsdesign – fortsättning

Vi fördjupar våra kunskaper inom stil och utformning samt växtkunskap och komposition
och lär oss mer om prydnadsgräs, trädgårdens
hårdgjorda material, belysning och året runt
värden samt karaktärsplaneringar t ex prärieplantering.
5 ggr/start 9 apr /må 18-20.15/900 kr/ledare:
Sophie Hamilton

Arr nr 31550

Växtkunskap och
växtkomposition

Kursen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om växter och komposition med fokus
på perenner. Vi går igenom olika stilar inom
växtkomposition och dess uppbyggnad samt
växtkunskap och rittekniker. Här får du tillfälle
att skapa din egen rabattkomposition.
Endagskurs/15 apr/sö 10-16 (lunch 12-13)/
500 kr/ledare: Sophie Hamilton

Arr nr 31552

Grundläggande utformning av
trädgården

Arr nr 31551

Pilflätning – växtstöd

Kom och lär dig att fläta växtstöd i färsk, färgglad
pil till din trädgård eller balkong. Du kommer att
lära dig några grundläggande tekniker inom pilflätning. Bra tillfälle att nosa på pil som material!
Endagskurs/7 maj/må 18-21/400 kr/ledare:
Miriam Göransson

Obs! Materialkostnad: 150-300kr, betalas på
plats kontant eller med Swish.
Arr nr 31778

Helgkurs pilflätning
– korgflätning

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. Vi arbetar med
ekologiskt odlad pil från Danmark och Sverige.
Kursen passar både nybörjaren och den som
testat att jobba med pil tidigare.
Tvådagarskurs/26-27 maj/lö-sö 9-16/1200 kr/
ledare: Miriam Göransson.

För bilder och inspiration, se: www.miriamg.se
Materialavgift tillkommer med 200-300 kr.
Material köps på plats och betalas kontant eller
med Swish.
Arr nr 31779

Biodling för nybörjare
7 ggr/17 apr/ti 18-21/865 kr + materialavgift
350 kr/ledare: Börje Blomster

Arr nr 31634

Biodling fortsättning

Vi tar emot intresseanmälningar för en eventuell fortsättningskurs för biodlare.
Anmälan till SV Mölndal 031-874746
Arr nr 31635
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Höns i trädgård – hur gör man?

Intresserad av att hålla höns? I denna heldagskurs för nybörjare får du lära dig det mesta om
hönornas värld för att våga ta steget och bli din
egen äggproducent. Raser, hönshus, foder och
givetvis lite löss
1 ggr/24 mar/lö 10-15/350 kr/ledare: Hanna
Nyqvist

Arr nr 31809

Motorsågskörkort A+B

Lär dig ett säkert handhavande som minskar
olyckor och tillbud. Teori och praktik varvas.
De praktiska omgångarna genomförs på stående skog. I kursen ingår utbildningen, hyran av
skog, studiematerial, teoriprov, uppkörning och
körkort. Vid första träffen lägger gruppen upp
datum för kommande träffar.
8 ggr/start 6 feb 18-21/4750 kr/ledare:
Bonde Andersson

Arr nr 31731

Släktforskning
Släktforskning nybörjare – dagtid
Vad vet du om dina förfäder? Var de fattiga
eller rika? Bönder eller soldater? Utvandrade
någon till Amerika? Kom igång med din historia! Här lär du dig grunderna i hur du kommer igång med släktforskning med datorns
hjälp.
6 ggr/start 19 feb/må 13-16/920 kr/ledare:
Einar Gustavsson

Arr nr 31640

Grundkurs i Disgen 2016
För dig som har eller funderar på
att skaffa Disgen 2016
Vi går igenom grunderna i inmatning, kontroll
av materialet samt hur man presentera det inmatade materialet på olika sätt.
6 ggr/start 7 mar/on 18.30-21/920 kr/ledare:
Kicki Claesson

Arr nr 31777

Temakvällar för släktforskare:
13 FEBRUARI

Teknik med Anderz Hellgren

För dig som vill ha lite information om hur man

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

Mölndal
flyttar information mellan olika datorer etc, säkerhetskopiering m.m.
40 kr inkl fika anmäl till anmalan@disvast.o.se/kl. 18-20 Gamla torget 43
6 MARS

Teknik med Anderz Hellgren

För dig som vill veta mer om hur man kan rädda information från en krashad dator och andra
knepigheter.
40 kr inkl fika, anmäl till anmalan@
dis-vast.o.se/kl. 18-20, Gamla torget 43
10 APRIL

Temakväll SVAR med
Kicki Claeson

Vi går igenom olika databaser och annat intressant som SVAR kan erbjuda till dig som släktforskar eller hembygdsforskar.
40 kr inkl fika anmäl till anmalan@
dis-vast.o.se/kl. 18-20 Gamla torget 43

Dans
Linedance – Grundkurs

Linedance är inte bara en underbar dansform
där glädje och rytm står i fokus. Det erbjuder
även träning, kondition. Något mer medryckande än linedance är svårt att tänka sig!

God man
Gode mannens ABC

I samarbete med Överförmyndarenheten
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.
7 ggr/start to 1 feb/18-19.30/ 2 350 kr/ledare:
Boel Holgersson

Arr nr 31690

Kvarnbyns Handpappersbruk är till för
att ta tillvara och sprida kunskap om
ett gammalt hantverk men också för
att upptäcka nya möjligheter med pappersmassa som ett material för lekfullt
och kreativt skapande.
Sedan mitten av 1600-talet har papper
tillverkats i Mölndals Kvarnby. Handpappersbruket är en ideell förening som
jobbar med att tillverka papper för hand
enligt gamla metoder. Under våren ges
kurser i bl a bokbinderi, kartongtryck,
kalligrafi och askar.
Mer information hittar du på
www.kvarnbynshandpapper.com

6 ggr/start on 7 feb/17-18.30/700 kr/ledare:
Marina Bengtsson/Åby Studio

Slöjd och hantverk

Linedance – Fortsättning

Silversmide för nybörjare
– helgkurs

Handarbete – olika teman

10 ggr/start on 7 feb/15.30-17/1100 kr/ledare:
Marina Bengtsson/Åby Studio

2 ggr/start 3 feb/lö-sö 10-15/ 650 kr/ ledare:
Bengt Bouvin

15 ggr/to 11 jan/17.45-20.30/1300 kr eller
130 kr gången, inkl. fika/olika ledare/GB:s
Garn, Göteborgsvägen 25

Arr nr 31733

Välkommen att lära dig denna sociala och trevliga dans där man inte behöver vara par för att
delta. För dig som dansat några gånger.

Arr nr 31654

Vi går igenom grunderna i silversmide och tillverkar vackra smycken. Obs! Kostnad för material tillkommer.

Arr nr 31941

I samarbete med GB:s Garn i Mölndal
På detta stickcafé lär ni er alltifrån virka rutor till
att sticka sjalar. Ta med ditt arbete så svarar vi på
frågor. Gå hela cirkeln eller var med någon gång.

Anmälan till: 031-87 96 60, info@gbsgarn.se.
Arr nr 32590

Stickcafé med Anna Svendsen
I samarbete med GB:s Garn i Mölndal

Start on 10 jan/14-17/200 kr inkl.kaffe/
te/ledare: Anna Svendsen/GB:s Garn,
Göteborgsvägen 25

Anmälan till: 031-87 96 60, info@gbsgarn.se.
Arr nr 32584

Seniorer
Körsång för Seniorer

Är du medlem i SPF Sagsjön, Kvarnhjulet eller Strömstararna (eller vill bli) och gillar att
sjunga? Gå då med i SPF-kören Treklangen!
12 ggr/start 24 jan/10-12.15/ 350 kr/ledare:
Marianne Munz/Centrumkyrkan Kållered

Mer information lämnas av respektive förening
eller genom oss på SV. Ring 0722-003650
Arr nr 31689

Ålderism och andra äldrefrågor
I samverkan med Mölndals Stad
De ansikten vi möter i media tillhör sällan

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Mölndal
människor över 65. 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.
Startdatum planeras i februari. Uppdateras på
hemsidan www.sv.se/molndal eller ring 0722003650. Plats: Träffhallen Möllan, vån 2 (hiss
finns). Ingen avgift.

Yoga för NPF-föräldrar

I samverkan med Anhöriglots och Enhet
Samhällsarbete inom Mölndals Stad
Under kursens 6 tillfällen utövar vi yoga och
meditation, vi tränar på tålamod, samt delar
svårigheter och erfarenheter med varandra.
Kanske viktigast av allt är att det här en DIN
stund, där du kan få bara vara och fokusera på
DIG själv.
6 ggr/start to 22 feb/19.15-20.30/ledare: Anna
Malcus/ SV Lokaler Gamla Torget 43

OBS! Anmälan sker till Mölndals Stad Anhöriglots; 031 -3152625 eller mejla anhoriglots@
molndal.se. Ingen avgift.

Mindfulness – ett förhållningssätt
i arbetet

Gilla oss på
Facebook!

I samverkan med Anhöriglots, Mölndals Stad
För personal som möter anhöriga inom vård och
omsorg. Att träna mindfulness på arbetsplatsen,
har genom forskning visat sig ge många fördelar.
Resultat visar på minskad stress, bättre fokus och
större förmåga att hantera tidspress. Kommunikationen förbättras, dels mellan kollegor, men
även gentemot kunder, brukare och patienter.

Studieförbundet
Vuxenskolan
Mölndal

Kropp , själ och
friskvård

6 ggr/start on 28 feb/13-14/ledare: Mariette
Moureau/SV Lokaler Gamla Torget 43

OBS! Anmälan sker till Mölndals Stad Anhöriglots; 031 -3152625 eller mejla anhoriglots@
molndal.se. Ingen avgift. Sista anmälningsdag
16/2, max 2 stycken från varje arbetsteam.

Stresshanteringskurs för
anhöriga

I samverkan med Anhöriglots, Mölndals Stad.
Du som lever som anhörig har många gånger
stor risk att drabbas av hög stressnivå på grund
av orostankar, grubblande eller ältande. Under
kursens gång kommer du få lära dig att identifiera tecken på stress och tänka förebyggande. Kursen bygger på boken ”Lycka Nu” av Titti Holmér.
6 ggr/start on 21 feb/17.30-19.45/ledare: Annika
Lidhammar/SV Lokaler Gamla Torget 43

OBS! Anmälan sker till Mölndals Stad Anhöriglots; 031 -3152625 eller anhoriglots@molndal.se
Ingen avgift.

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

Einar
Gustavsson

cirkelledare i Mölndal

Vad håller du kurs i? Grundläggande
Släktforskning. Men under de två sista
träffarna går jag in på andra områden
inom släktforskning (emigration, soldater,
släktforskning i andra länder, mantalslängder,
gamla kartor, DNA etc.)
Varför skall man gå på kurs hos dig? Från tid
till annan har jag förändrat kursen beroende på
elevers önskemål. Nu kan jag erkänna att min kurs
håller mot elevers förväntan.
Vad är det bästa med släktforskning? Den tar aldrig
slut. Även om man tycker att den egna släkten är klar
eller att man inte kommer längre så finns andra dimensioner
i släktforskning. Många har hittat arbetsgrupper eller
geografiska områden som man kan fördjupa sig
historiskt inom. Jag själv har varit på Krigsarkivet
i Stockholm och detta väckte mitt intresse
för ryska soldater som blev svenska
medborgare efter kriget 1808-09
(Sverige-Ryssland).
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Sociala medier

Är du företagare och vill jobba mer med sociala medier? På denna kurs går vi igenom de
största sociala kanalerna, främst Facebook
och Instagram samt hur man som företagare
kan jobba med dessa. Vi tittar in i Facebook for
Business där man sköter sin annonsering samt
hur man kan annonsera direkt på Instagram.
Vi går även igenom mobilanpassning och sökordsoptimering lite kort. Kursledare är Carina
Lindström som innan hon startade företag har
15 års erfarenhet inom kommunikationsbyrå
och senast som försäljnings- och marknadsansvarig för Wakakuu.com, med huvudansvar för
Wakakuus sociala kanaler, bloggsamarbeten
samt övrig digital marknadsföring.
2 ggr/start 27 feb/därefter 6 mar/ti 8.3011.30/1000 kr/ledare: Carina Lindström

E-handel

Dina kunder finns på nätet – Var finns du?
Varmt välkommen till en kurs där vi under två
tillfällen går igenom grunderna 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. Det blir mycket inspiration från
andra stora och små e-handelsaktörer och vi
går även igenom hur man kan jobba med digital
marknadsföring och Google för att få trafik.
Kursledare är Carina Lindström som innan
hon startade företag har 15 år erfarenhet inom
reklambyrå. Nu senast som försäljning- och
marknadsansvarig för Wakakuu.com, med
huvudansvar för Wakakuus sociala kanaler,
bloggsamarbeten samt övrig digital marknadsföring. Idag jobbar hon bl.a. med att hjälpa
e-handelsföretag att öka antalet besökare och
få dessa att bli konverterande kunder.
2 ggr/start 14 mar/därefter 21 mar /on 8.3011.30/1000 kr/ledare: Carina Lindström

Bokföring, grundkurs

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

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

Mölndal
bokföringen. Kursledare är Mona Johansson,
initiativtagare till/och delägare i Floda Redovisningsbyrå samt rådgivare på NyföretagarCentrum. Förkunskaper: Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen. Dock är det bra om
du har vana av att använda datorer.
5 ggr/1000 kr/ledare: Mona Johansson

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

Starta eget

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

Välkommen med din intresseanmälan.

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

Evenemang
LÖRDAG 20 JANUARI

Bergmans Bach

IRenKultur
Ingmar Bergman skulle fyllt 100 år i år! I sina
filmer använde Bergman ofta musik av J.S.
Bach. Professor Bengt Lundin berättar och vi
får höra musik. Henrik Kilhamn vid flygeln.
Petra Lundin, violoncell. Från kl. 15 utställning
i Galleri Fyra små Rum: Martti Risku – smide.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl. 16
SÖNDAG 28 JANUARI

Lars Gahrn berättar om och visar
bilder från Ryet
Kvarnbygården, Mölndals Hembygdsförening,
kl. 13.30

Är du med i
en musikgrupp?

LÖRDAG 3 FEBRUARI

Teresa Indebetou Trio

IRenKultur
En skön jazzeftermiddag med egenkomponerad
jazz av Teresa. Teresa Indebetou – piano, Jenny
Kristoffersson – kontrabas, Martina Almgren –
trummor. Från kl. 15 utställning i Galleri Fyra
små Rum: Maria Lindström – keramik, Irène
Sjöberg-Lundin – måleri.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl. 16
TISDAG 6 FEBRUARI

Föräldraträffen – gränssättning
och aggressioner

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

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

I samarbete med ”Föräldrar emellan”,
Mölndals Stad
Välkommen till temakvällar med föräldraträffen. I mindre grupp får du tillfälle att höra Annika Svengren från ”Gretas dotter” föreläsa kring
dagens ämne. Tid för egna funderingar och frågor ges också. Föranmälan till SV Mölndal.
Gamla Torget 43, kl. 18-19.15

Kurs i kontrollansvar – grund
(KA enl PBL)

De flesta större byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och
bygglagen (PBL). Genom denna kurs får du
dokumenterad kunskap inom bygglagstiftning
m.m. Hemstudier är obligatoriska. I samband
med utbildningen kan man, till extra kostnad,
tentera och ansöka om certifiering. Diplom efter genomgången utbildning utdelas.
3 ggr/start 15 mar/to 16-20/5500 kr/ledare:
Ove Bregéus

Arr nr 31795

TORSDAG 8 FEBRUARI

Idrottsplatser i Mölndal

Ett samarbete mellan Studieförbundet
Vuxenskolan Mölndal, Föreningsarkivet i
Sydvästra Götaland och Mölndals stadsmuseum
Idrotten har spelat en stor roll för många
Mölndalsbor genom tiderna. Välkommen till
bildvisning, samtal och minnen kring våra
idrottsplatser! En programpunkt kopplad till
utställningen ”Avtryck – människor och platser” på Mölndals stadsmuseum.
Mölndals stadsmuseum, kl. 18

Replokaler
Konsert- och eventlokal
Bil- och släputhyrning
www.musikberget.com

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

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

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Mölndal
kl. 15 utställning i Galleri Fyra små Rum: Annika Korall – kläder – nästan som konst, Irène
Sjöberg-Lundin – måleri och roliga stolar.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl. 16

Presenterar:

SÖNDAG 11 MARS

Öppen Kulturell
Mötesplats

PianoSöndag i Fabriken

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

Pianisten Staffan Scheja bjuder på
en ljuvlig pianoeftermiddag – musik av bl.a.
Beethoven & Chopin- vackert , vackert! IRenKultur.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl. 16
TISDAG 13 MARS

Föräldraträffen – ansvarstagande

I samarbete med ”Föräldrar emellan”,
Mölndals Stad
Välkommen till temakvällar med föräldraträffen. I mindre grupp får du tillfälle att höra Annika Svengren från ”Gretas dotter” föreläsa kring
dagens ämne. Tid för egna funderingar och frågor ges också. Föranmälan till SV Mölndal.

Malcus in till en kväll där vi tar ett helhetsgrepp kring sömn, där myter och fakta varvas
med härliga yoga- och avslappningsövningar.
Vi går igenom hela dagen och tittar närmare på
hur sömnen hänger ihop med vad vi gör både
morgon, middag och kväll.Kostnad 150 kr. Anmälan till SV Mölndal.
Arr nr 31787
3 APRIL

Föräldraträffen – föräldrarna och
egna frågor

I samarbete med ”Föräldrar emellan”,
Mölndals Stad
Välkommen till temakvällar med föräldraträffen. I mindre grupp får du tillfälle att höra Annika Svengren från ”Gretas dotter” föreläsa kring
dagens ämne. Tid för egna funderingar och frågor ges också. Föranmälan till SV Mölndal.
Gamla Torget 43, kl. 18-19.15

Arr nr 31798

Gamla Torget 43, kl. 18-19.15

Arr nr 31797
SÖNDAG 11 FEBRUARI

TORSDAG 22 MARS

Kvarnbygården, Mölndals
Hembygdsförening, kl. 13.30

I samarbete med Föreningen Norden
Musik och föreläsning kring Tyskland idag med
musiker Birgitta Landgren och honorärkonsul
Fredrik Vinge.

Utställning – Leksaker från förra
seklet

LÖRDAG 24 FEBRUARI

Vi minns och hyllar

Poeten/konstnären/feministen Elisabeth Hermodsson – texter och visor ur bl.a. Disa Nilssons visor. Olof Buckard läser och vissångaren
Martin Bagge sjunger. Musiker från Göteborgssymfonikerna. Justyna Jara – violin , Jun Sasaki
och Petra Lundin – cello. Från kl 14 (OBS!) utställning i Galleri Fyra små Rum: Kaj Engström
(från Fårö) – dockor i betong och akrylmåleri.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl. 15 (OBS!)

Nordiskt Gästabud

Stensjökyrkans Samlingssal, kl. 19/160 kr,
anmälan till meklund_ jimar@hotmail.com
SÖNDAG 25 MARS

PianoSöndag i Fabriken

IRenKultur
På allmän begäran , efter förra årets oförglömliga möte med Gunilla! En söndagseftermiddag
blir det igen – med pianisten Gunilla Flinck,
som spelar och fortsätter att berätta om sitt
fantastiska liv!

Café Förgätmigej

Ett samarbete mellan Berzelius
äldreboende/Förenade Care,
Demensföreningen Mölndal-Härryda
För dig som drabbats av en demenssjukdom och dina anhöriga. Vi träffas en
gång i månaden, dricker kaffe, pratar,
skrattar och tar vara på livets glädjeämnen tillsammans.
Plats: Berzelius Träffpunkt
(Terrakottagatan 1 A, Mölndal)
Tid: kl. 11-12.30 (lö 27 jan, första träff)
Kostnad: 20 kr för kaffe med dopp

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

Götaforsliden 13, nedre entrén, kl. 16
SÖNDAG 25 FEBRUARI

Bildvisning från centrala Mölndal
före 1925
I samarbete med Föreningen Norden
Medtag gärna egna bilder!

Industrimuseet, Mölndals Hembygds
förening, kl. 13.30.
TISDAG 27 FEBRUARI

Föräldraträffen – självkänsla och
självförtroende

I samarbete med ”Föräldrar emellan”,
Mölndals Stad
Välkommen till temakvällar med föräldraträffen. I mindre grupp får du tillfälle att höra Annika Svengren från ”Gretas dotter” föreläsa kring
dagens ämne. Tid för egna funderingar och frågor ges också. Föranmälan till SV Mölndal.
Gamla Torget 43, kl. 18-19.15

ONSDAG 28 MARS

Sov dig smart – en workshop om
sömn och hälsa

I samarbete med Mölndals Stad
Att sova dåligt påverkar både kroppen och hjärnan, så att vi orkar mindre, fattar sämre beslut,
blir mindre kreativa, kör bil sämre och en
massa annat. Tillsammans bjuder leg. psykolog
Lina Bodestad och cert. yogainstruktör Anna

människor och platser
Utställning t.o.m 9 september

Arr nr 31796

LÖRDAG 7 APRIL

”Solkungens musik”
– musik av två

IRenKultur
Kompositörer som arbetade för Louis XIV –
Marin Marais och Antoine Forqueray. Samuel
Runstén – viola da gamba, Marcus Strand –
teorb. Från kl. 15 utställning i Galleri Fyra små
Rum: Zeljko Djurovic – porträttmåleri.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl. 16
TORSDAG 12 APRIL

LÖRDAG 3 MARS

AWILA – ”Årets nykomling” 2017!

Med fokus på röst och dragspel skapas egna
klangvärldar. Lekfullt, oväntat och vackert!
Anki Wallgren – röst, kalimba, gitarr, ibu. Larisa Ljungkrona – dragspel, röst, klockspel. Från
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Fri entré!

Öppet tis–sön, 12.00–16.00
Läs om programsamarbeten
med SV på museum.molndal.se

Föredrag med fotograf Katarina
Despotovic

Ett samarbete mellan Mölndals stadsmuseum
och Studieförbundet Vuxenskolan Mölndal
När det lilla industriområdet Kvillebäcken i
Göteborg skulle omvandlas till ett exklusivt bo-

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

Mölndal
stadsområde tvingades tusentals människor att
flytta på sig. I fem år följde Katarina Despotovic
utvecklingen i området och dokumenterade
vardagen för de som tvingades bort. Ta del av
hennes bilder och berättelsen om stadsplanering, makt och människor som inte längre får
plats. Föredrag i anslutning till utställningen
”Avtryck – människor och platser”.
Mölndals stadsmuseum, kl. 18

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

ning och relationer på nätet. Workshopen leds av
Lina Bodestad, leg psykolog med mångårig erfarenhet från skolans värld och arbete med barn,
unga och föräldrar. Anmälan till SV Mölndal.
Arr nr: 31788
LÖRDAG 28 APRIL

Vandring med Lars Gahrn

Lars Gahrn berättar om kulturmiljön kring
Stadshuset.
Mölndals Hembygdsförening och Mölndals
stadsmuseum
LÖRDAG 5 MAJ

Vandring med Lars Gahrn

Lars Garhn berättar om gravar med Mölndalsanknytning på Östra kyrkogården.

TORSDAG 10 MAJ

Mölndals
Hemslöjdsförening

Samling vid Hällkistan kl. 7. Medtag kaffekorg!

MÅNDAG 19 FEBRUARI

Nobelplatsen, samling kl. 13

Gökotta i Dvärred

Lindome Hembygdsgille, kl. 7
LÖRDAG 19 MAJ

Nils och Gunnel Dahlbecks dag

Med föredrag, visningar, växtförsäljning och
kaffeservering.
Hembygdsgården Långåker, Kållereds
Hembygdsförening, kl. 11-14

Kerstin Axell lotsar oss i konsten att knyta rya.
Kanske börjar vi med något mindre arbete, t.ex.
en kudde. Visst material finns att köpa, men har
du eget så ta gärna med det. En sax är bra att ta
med. Kostnad: icke medlem 50 kr.

I samarbete med Föreningen Norden, Mölndals
och Kållereds Hembygdsföreningar
Isländsk kör, kåseri med bilder.

Gruppen West of Eden – med Mölndalsbon
Martin Schaub som frontfigur – avslutar våren
med irländsk folkmusik. Från kl. 15 utställning
i Galleri Fyra små Rum: Dieter Koch – måleri.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl. 16

Medtag gärna egna bilder!

Industrimuseet, Mölndals Hembygds
förening, kl. 13.30

Plattform & nätverk för fri kultur

Letar du lokal eller ett
sammanhang för dina
kreativa projekt?
För mer info:
www.konstkollektivet.se
info@konstkollektivet.se

MÅNDAG 19 MARS

Slöjdcafé

Vi fortsätter knyta ryor
Mölndals Hemslöjdsförening, kl. 18-21
MÅNDAG 16 APRIL

Slöjdcafé

De som vill fortsätter knyta rya. Du kan också
ta med andra arbeten som du kanske vill ha
hjälp med. Efter som det är sista gången för terminen äter vi lite extra gott.
Mölndals Hemslöjdsförening, kl. 18-21

LÖRDAG 16 JUNI

Liekurs på Börjesgåden

Medtag gärna egen lie! Avgift 200 kr. Anmälan
till 0706-199684 eller 0704-124132.
Lindome Hembygdsgille, kl. 10-15

ONSDAG 25 APRIL

FREDAG 22 JUNI

I samarbete med ”Föräldrar emellan”,
Mölndals Stad
Vilken roll kan vi vuxna spela som förebilder för
barns relationer och aktiviteter på nätet, i spel och i
sociala medier? Var finns de vuxna på den stora digitala skolgården? Vad är okej och var går gränsen
för en kränkning – eller ett rent lagbrott? Dessa
och fler frågor tar vi upp i workshopen "Vuxnas
plats på den digitala skolgården" om nätmobb-

Smyckning av gården från kl. 10.

Vuxnas plats på den digitala
skolgården

Slöjdcafé

Mölndals Hemslöjdsförening, kl. 18-21

SÖNDAG 22 APRIL

Bildvisning från centrala Mölndal
före 1925

Mölndals Hemslöjdsförening, kl. 18

Lindome Hembygdsgille, kl. 13-15

Island – 100 år av självstyre

West of Eden

Den ideella föreningen Eco Fashion Göteborg
kommer och berättar om hållbart mode och textilindustrins baksidor, www.ecofashion.nu. Vi
bjuder på mat och vill du vara med och äta anmäler du dig till Liáne Engström 0702-75 52 21 eller
liane.engstrom@gmail.com senast 15 februari.

MÅNDAG 5 MARS

TORSDAG 19 APRIL

LÖRDAG 21 APRIL

Årsmöte

ONSDAG 6 JUNI

Kaffekalas på Börjesgården!

Aulan, Gamla Torget 43, Mölndal, kl. 18.30/
Inträde inkl. fika 75 kr

På Teaterhuset har vi 17 olika grupper
som träffas varje vecka och gör lekar,
övningar och repar pjäser tillsammans.
Med nästan 200 deltagare i åldrarna
8-18 år är det ett levande teaterhus med
plats för både lek och allvar! Vill du veta
mer om vår kursverksamhet så gå in på
vår hemsida www.teaterhuset.nu.
Har du frågor är du varmt välkommen
att mejla kurs@teaterhuset.nu.

Midsommarfirande på
Börjesgården.

Lindome Hembygdsgille, kl. 16
LÖRDAG 14 JULI

Spelmansstämma på
Börjesgården

Samarrangemang med Hällesåkers Spel
manslag

"Musikens änglar"
En musikcirkel för personer med
funktionsvariation som repar på Greve
dämmet (Pixbovägen 5) i Mölndal på
torsdagarna. Vi spelar instrument,
sjunger och har framförallt kul ihop.
Vi spelar allt från Cornelis och Elvis till
Avicii. Nu hoppas vi på fler deltagare till
vårterminen 2018. Start 25 januari.
Vid intresse kontakta anna-karin.
feragen@sv.se eller lars.nyren@icloud.
com och berätta om dig själv.

Lindome Hembygdsgille, kl. 10

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

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

ning ingår, men kostnad för lera tillkommer
(40 kr/kg). Fika ingår.
3-4 mars/lö 10-13.30, sö 13-16.30 (+ en glas
eringsdag som vi bestämmer tillsammans)
750 kr för vuxen, 550 kr för barn

Arr nr 31636

Keramik på sportlovet

Max 8 personer i en grupp. Glasyr och bränning
ingår, men kostnad för lera tillkommer (40 kr/
kg) Mindre mellanmål ingår.
14-15 feb/on-to 10-13 + en glaseringsdag/ 700
kr/ledare: Ulrica Elmberg

Konst & hantverk
Keramik

Här provar vi på olika tekniker med lera som
att kavla, ringla, skulptera och tumma. Vi gör
mönster, dekorerar och glaserar. Observera att
det ej är drejkurser. Lokalen är i källarvekstan
på Röliden 92 i Sävedalen.

Max 8 barn i en grupp. Avgiften inkluderar,
lera, bränning och glasyr.
5 ggr/start 22 feb/to 16-18.15/700 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 31629

Keramik för vuxna, dagtid

Max 6 vuxna i en grupp. Glasyr och bränning
ingår, men kostnad för lera tillkommer (40 kr/
kg.) Mindre fika ingår
5 ggr/start 26 feb/må 10-13/750 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 31630

Keramik för vuxna, kvällstid

Max 6 vuxna i en grupp. Glasyr och bränning
ingår, men kostnad för lera tillkommer (40
kr/kg.) Mindre fika ingår. Obs! Sista gången
kl.17.30 – 21.15.
5 ggr/start 26 feb/må 18-20.15/900 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 31631

vår erfarna ledare. Fyra grupper:
Må 9-11.30 Arr nr 31211
Må 12-14.30 Arr nr 31210
Ti 17.45-20.45 Arr nr 31212
On 17.45-20.45 Arr nr 31213
10 ggr/start 19, 20, 21 feb/1500 kr/ledare:
Inga-Britt Pettersson

Målning och teckning

Här kan du arbeta med olja, akvarell, teckning
eller den teknik som passar dig bäst. Med stöd av
vår kunniga ledare utvecklar du nya tekniker.

Arr nr 31637

12 ggr/start 21 feb/on 13.30-16.30/1550 kr/
ledare: Susanne Edfeldt

Keramik – skapa dina personliga
fåglar

Porslinsmålning

Ta tillfället och skapa dina personliga fåglar.
Under kreativa timmar får du tips och idéer om
hur du tillverkar dina keramiska vårdekorationer i lera. I priset ingår 1 kg lera, glasering och
skröjbränning och glasyrbränning. Leverans av
färdiga alster sker 3 veckor senare till samma
plats där du tillverkade dina alster. Självklart
bjuds det på en god vårfika.
11 apr/on 18-21/450 kr/ledare: Ulrica Elmberg

Barnkurs (från 7 år)

Arr nr 31638

Keramik – skapa dina personliga
fåglar

Ta tillfället och skapa dina personliga fåglar.
Under kreativa timmar får du tips och idéer om
hur du tillverkar dina keramiska vårdekorationer i lera. I priset ingår 1 kg lera, glasering och
skröjbränning och glasyrbränning. Leverans av
färdiga alster sker 3 veckor senare till samma
plats där du tillverkade dina alster. Självklart
bjuds det på en god vårfika.
12 apr/to 18-21/450 kr/ledare: Ulrica Elmberg

Arr nr 31639

Klädsömnad med Inga-Britt
Pettersson

Välkommen till våra populära cirklar i klädsömnad med Inga-Britt! Här lär vi oss måttagning, mönsterstorlekar, att klippa till plaggen,
sy knapphål, kragar, ärmar med mera. Du
väljer själv vad du vill sy och får vägledning av

Arr nr 31245

Traditionell porslinsmålning där ditt eget skapande och din kreativitet står i fokus. Passar
både nybörjaren och den som målat tidigare.
12 ggr/start 1 feb/ to 18.30-21/1000kr/ ledare:
Anita Ericsson

Arr nr 31286

Kom igång att sticka

Stickning är hetare än någonsin! Kom och lär
dig sticka. Inga förkunskaper krävs.
6 ggr/start 19 feb/må 18.30-20.45/800 kr/
ledare: Ann Bergström

Arr nr 31275

Sticka strumpor

Lär dig sticka strumpor med 5 strumpstickor.
Grundläggande stickkunskaper krävs motsvarande grundkurs.
4 ggr/start 21 feb/on 18.30-20.45/540 kr/
ledare: Ann Bergström

Arr nr 31276

Sticka vantar

Lär dig sticka vantar med 5 strumpstickor.
Grundläggande stickkunskaper krävs motsvarande grundkurs. Grundkurs med krav på lite
hemarbete mellan träffarna.
4 ggr/start 21 mar/on 18.30-20.45/540 kr/
ledare: Ann Bergström

Arr nr 31278

Keramik för vuxna, kvällstid

Max 6 vuxna i en grupp. Glasyr och bränning
ingår, men kostnad för lera tillkommer (40 kr/
kg.) Mindre fika ingår.
4 ggr/start 27 feb/ti 18-21/900 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 32044

Keramik för vuxna, kvällstid

Max 6 vuxna i en grupp. Glasyr och bränning
ingår, men kostnad för lera tillkommer (40
kr/kg.) Mindre fika ingår. Obs! Sista gången
kl.17.30 – 21.15.
4 ggr/start 10 apr/on 17.30-20.30/900 kr/
ledare: Ulrica Elmberg

Arr nr 31632

Keramik för föräldrar och barn,
helgkurs

Max 8 personer i en grupp. Glasyr och brän-
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Sticka liten kofta/tröja

Vill du lära dig sticka en liten kofta eller liten
tröja? Vi träffas 4 gånger så du kommer behöva
sticka lite hemma mellan träffarna. Grundläggande stickkunskaper krävs motsvarande
grundkurs i stickning.

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

4 ggr/start 22 feb/to 18.30-20.45/540 kr/
ledare: Ann Bergström

Under tre tillfällen lär vi oss göra vackra blomster
arrangemang. 1. Vi lär oss binda bukett i spiraloch i nivå. 2. Vi gör en vårdekoration på fat. 3. Vi
gör en tårta i stickmassa. Allt material och fika
ingår i avgiften. Plats: Slåttängsgatan 42 Utby.

Sticka efter engelska mönster

3 ggr/21 feb, 4 apr, 18 apr 18.30-21/1550 kr/
ledare: Solveig Hedenblom och Gunilla
Josefsson

2 ggr/start 14 apr/lö 10-12.15/300 kr/ledare:
Ann Bergström

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

Arr nr 31281

Vi går igenom engelska förkortningar och hjälper dig komma igång med ett eget arbete.
Grundläggande stickkunskaper krävs.

Arr nr 31283

Kom igång att sy

Kursen riktar sig till dig, som har en symaskin
i garderoben och som vill lära dig att använda
den under lite ledning. Du får lära dig med hjälp
av manualen till din symaskin hur den fungerar
och att sy ett enklare plagg, efter mönster.
6 ggr/start 24 feb/lö 10-12.15/800 kr/ledare:
Ann Bergström

Arr nr 31280

Trädgård
Beskär dina träd och buskar

Arr nr 31216

Under tre tillfällen lär vi oss göra vackra
blomsterarrangemang. 1. Vi gör en dekoration
i klassisk stilart. 2. Vi binder en festlig påskbukett. 3. Vi gör ett formarbete på fat.
Plats: Slåttängsgatan 42 Utby.
3 ggr/7 mar, 21 mar, 2 maj 18.30-21/1550 kr/
ledare: Solveig Hedenblom och Gunilla
Josefsson

Arr nr 31217

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

Transparent dekoration 2. Smycken och inslagning 3. Exklusiv dekoration. Plats: Slåttängsgatan 42, Utby.
3 ggr/28 feb, 28 mar, 25 apr 18.30-21/1550 kr/
ledare: Solveig Hedenblom och Gunilla
Josefsson

Arr nr 31761

Trädgårdsdesign grundkurs

Vi går igenom trädgårdsstilar och utformningsmetoder. Trädgårdens rumslighet, karaktär och
dess material samt växtkunskap, växtkomposition och rittekniker. Kursen varvar teori och
praktiska övningar där du får utforma gestaltningsförslag av trädgårdar och rabatter.
5 ggr/start 20 feb/ ti 18-20.15/900 kr/ledare:
Sophie Hamilton

Arr nr 31369

Trädgårdsdesign fortsättning

Vi fördjupar våra kunskaper inom stil och utformning samt växtkunskap och komposition och
lär oss mer om prydnadsgräs, trädgårdens hårdgjorda material, belysning och året runt värden
samt karaktärsplanteringar ex. prärieplantering.
5 ggr/start 10 apr/ ti 18-20.15/900 kr/ledare:
Sophie Hamilton

Arr nr 31372

Kursen vänder sig till dig som redan gått
några kurser tidigare. Vid frågor om cirkelns innehåll, kontakta Blomma Upp. 1.

I samarbete med Jonsered trädgårdar
Lär dig beskärning under ledning av trädgårdsmästare. Medtag sekatör.
11 mar/sö 11-14/440 kr/ledare Peter Svensson
och Kenneth Johansson

Arr nr 31724

Annelie
Brattfors,

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 tisdagskväll för formbrytning.
Grundkurs
19 maj/lö 10-16/ samt 22 maj/ti 17-20/875 kr
inkl. material/ ledare: Pia Wockatz

Arr nr 31345

Fortsättning
1 sep/lö 10-16/samt 4 sep/ti 17-20/875 kr inkl.
material/ ledare: Pia Wockatz

ny verksamhetsutvecklare
i Partille
Jag ser fram emot nya och
spännande utmaningar 2018
tillsammans med alla ledare
och kollegor. Jag brinner för att
se människor utvecklas och få
bidra till att sätta guldkant på
vardagslivet.

Arr nr 31346
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Trädgårdsdesign, helgkurs:
Grundläggande utformning

Vilda ätliga växter

Naturens skafferi! Vad går att äta, vad är gott
eller nyttigt bland våra vilda växter - kom med
på en spännande kvällskurs i naturen!

Kursen riktar sig till dig som vill få mer kunskap och arbetsmetoder till att gestalta den
övergripande utformningen till din trädgård.
Vi går igenom trädgårds stilar och utformningsmetoder. Trädgårdens rumslighet, karaktär,
material och beståndsdelar samt rittekniker.

22 maj/ti 18-20.30/350 kr/ledare: Hanna
Olovson

Arr nr 31758

24 mar/lö 10-16/500 kr/ledare: Sophie
Hamilton

Kropp, själ och
friskvård

Arr nr 31374

Trädgårdsdesign,
helgkurs: Växtkunskap och
växtkomposition

Kursen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om växter och komposition med fokus
på perenner. Vi går igenom olika stilar inom
växtkomposition och dess uppbyggnad samt
växtkunskap och rittekniker. Här får du tillfälle
att skapa din egen rabattkomposition.
21 apr/lö 10-16/500 kr/ledare: Sophie
Hamilton

Arr nr 31373

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 med 250 kr som betalas med Swish eller
kontant på plats.
27 jan/lö 9-16/650 kr/ledare: Miriam
Göransson

Lilla Jordbruket
Kurser på Lilla Jordbruket

Börja odla – ettåriga grönsaker

Vill du komma igång och odla din egen mat?
Denna inspirationskväll hjälper dig med praktiska tips och råd om hur du odlar ettåriga
grönsaker – från din egen jord till bord!
13 mar/ti 18-20.30/350 kr/ ledare: Hanna
Olovson

Arr nr 31757

Mycket mat – lite jobb!

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

Arr nr 31341

14 mar/on 18-20.30/350 kr/ ledare: Hanna
Olovson

Pilflätning – fläta en korg,
helgkurs

Beskära fruktträd

Arr nr 31756

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. Material tillkommer ca 200-350 kr som
betalas med Swish eller kontant på plats.
10-11 mar/lö-sö 9-16/1300 kr/ledare: Miriam
Göransson

Arr nr 31321

Skapa ett levande trä av pil

Ett levande trä i pil flätar man med färsk pil direkt i krukan. Ta med en bra sekatör och en syl.
Pil samt annat material kan köpas på plats.
Man kan betala kontant eller med Swish. Materialkostnad är ca. 200-250 kr som betalas med
Swish eller kontant på plats.

Har du risiga och vildvuxna fruktträd? Med
rätt beskärning får du ett vackrare, friskare
träd med mer (eller mindre) frukt efter dina
önskemål. Medtag sekatör och gärna en såg.
28 mar/on 17.30-20/350 kr/ ledare: Hanna
Olovson

Arr nr 31762

Börja med höns

Vill du skaffa höns men är osäker på hur du
kommer igång? På denna introduktionskurs får
du kunskap och praktiska tips av Hanna som
haft höns på Lilla Jordbruket sedan 2016.

Yoga med stol

En mjuk yogaform som utförs sittande på, och
stående vid stol och som kan anpassas efter deltagarens behov.
5 ggr /start 14 feb/on 11-11.45/300 kr/ledare:
Kina Nyman

Arr nr 31368

Yinyoga

Yinyoga är en lugn yogaform där vi sitter eller
ligger i olika positioner utan att forcera kroppens muskler. I positionerna utövar vi medveten närvaro där fokus ligger på att arbeta med
ett kärleksfullt förhållningssätt mot jaget och
kroppen.
5 ggr/start 25 jan/to 17-18.30/500 kr/ledare:
Kina Nyman

Arr nr 31641

5 ggr/start 15 mar/to 17-18.30/500 kr/ledare:
Kina Nyman

Arr nr 31642

Qi gong

Qi gong är en tränings form som passar alla,
även för dig som är lite äldre och kanske har
rörelseinskränkningar, värk, trötthet m.m. Qi
gong lämpar sig även för dig som känner att du
vill lära dig en egenvårdsmetod för att hjälpa
kroppen att samla kraft och förebygga ohälsa.
Övningarna består av långsamma rörelser och
du kommer att känna dig mer avspänd, harmonisk och gladare.
6 ggr/start 5 mar/må 10-10.45/700 kr/ledare:
Maria Remnesjö

Arr nr 31807

17 apr/ti 18-20.30/350 kr/ledare: Hanna
Olovson

Arr nr 31755

13 mar/ti 18-21/440 kr/ledare: Miriam
Göransson

Arr nr 31628

Pilflätning – skapa en kon

Lär dig fläta en kon av pil. Ett fantastiskt
material som man lätt kan forma till det man
önskar. Kostnad för material tillkommer, ca
200-250 kr som betalas med Swish eller kontant på plats.

Gilla oss på
Facebook!
Studieförbundet
Vuxenskolan
Partille

27 mar/ti 18-21/440 kr/ledare: Miriam
Göransson

Arr nr 31467
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Meditation

När vi stillar sinnet får vi möjlighet att hitta in
till vårt inre lugn. Vi lämnar allt runt omkring
oss för en stund och bara tillåter oss att vara
här och nu. Vi fördjupar kontakten med oss
själva genom vägledd meditation som ger dig en
skön avslappning i kroppen, sinnet och själen.
6 ggr/start 6 mar/ti 18-19.30/750 kr/ledare:
Maria Remnesjö

Arr nr 31808

Linedance – grundkurs

Välkommen att lära dig denna sociala och trevliga
dans där man inte behöver vara par för att delta.
10 ggr/start 22 feb/to 16.45-18.15/800 kr/
ledare: Marina Bengtsson

Arr nr 31218

Linedance – fortsättning

För dig som provat linedance tidigare.
10 ggr/start 22 feb/to 15-16.45/800 kr/ledare:
Marina Bengtsson

Arr nr 31219

11 apr/on 18-21/500 kr/ledare: Torsten Palm

Arr nr 31350

Fermenterade drycker

Lär dig tillverka fermenterad dryck med det
naturen har att erbjuda för säsongen av grönsaker, frukt, bär, kryddor och honung, det är bara
att låta fantasin flöda. Att fermentera dryck
är okomplicerat och kräver i de flesta fall inga
specialingredienser. Fermenterade drycker är
ett välgörande, delikat och festligt alternativ
till läsk och så välsmakande och törstsläckande
att även små barn kan uppskatta och njuta av
drycken. Under kursen kommer vi att tillverka
tre olika fermenterade drycker som ni sedan får
med er hem att vaka över och sköta om.
18 apr/on 18-21/500 kr/ledare: Torsten & Lisa
Palm

Arr nr 31928

Härlig västkustfisk och skaldjur på bästa sätt.
Kom och lär dig tillaga fisk och skaldjur som ett
proffs.
21 mar/on 18-21/500 kr/ledare: Tony Dahl

Arr nr 31342

Matlagningskväll – vegetariskt

Vegetarisk mat när den är som bäst. Välkommen att lära dig laga smakrika vegetariska rätter från grunden.
18 apr/on 18-21/500 kr/ledare: Tony Dahl

Arr nr 31344

Lär dig syra dina grönsaker, en hälsosam trend
med gammal historia. Vi provsmakar och lär

8 ggr/start 20 feb/ti 17.30-20/Ingen avgift/
ledare: Lena Laurin

Arr nr 31246

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

Sociala medier

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 och mediekunskap. I samarbete
med Liberalerna i Partille.
4 ggr/start 22 feb/to 18.30-21/Ingen avgift/
ledare: Jan Nyström

2 ggr/start 27 feb/ti därefter 6 mar/ti 1720/1000 kr/ledare: Carina Lindström

Våld i nära relationer

E-handel

Nyfiken på politik –
Politikerskolan

Matlagningskväll – fisk och
skaldjur

ämnet kvinnofridskränkning. Vad är våld? Hur
kan man fråga? Hur ser våldet ut? Vem blir
utsatt? Vad innebär normaliseringsprocessen?
Vilka hälsokonsekvenser får våldet?

Är du företagare och vill jobba mer med sociala medier? På denna kurs går vi igenom de
största sociala kanalerna, främst Facebook
och Instagram samt hur man som företagare
kan jobba med dessa. Vi tittar in i Facebook for
Business där man sköter sin annonsering samt
hur man kan annonsera direkt på Instagram.
Vi går även igenom mobilanpassning och sökordsoptimering lite kort. Kursledare är Carina
Lindström som innan hon startade företag har
15 års erfarenhet inom kommunikationsbyrå
och senast som försäljnings- och marknadsansvarig för Wakakuu.com, med huvudansvar för
Wakakuus sociala kanaler, bloggsamarbeten
samt övrig digital marknadsföring.

Övrigt

Mat och dryck

Mjölksyrning av grönsaker

oss sätta våra egna grönsaker. Avgiften inkluderar råvaror och burk att ta med hem och vårda
på egen hand.

Arr nr 31810

En diskussionscirkel som riktar sig till både
drabbad anhöriga och andra intresserade. Vi
kommer att, med utgångspunkt i boken Kvinnofridsmyten av Kristina Loveby, diskutera kring

Arr nr 31861

Dina kunder finns på nätet – Var finns du?
Varmt välkommen till en kurs där vi under två
tillfällen går igenom grunderna i e-handelns
möjligheter och utmaningar. Vi går igenom
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plattformsval, betalningslösningar, logistik och
trender, hur man kommer igång och hur man
optimerar sin e-handel för att göra besökarna
till kunder. Det blir mycket inspiration från
andra stora och små e-handelsaktörer och vi
går även igenom hur man kan jobba med digital
marknadsföring och Google för att få trafik.
Kursledare är Carina Lindström som innan
hon startade företag har 15 år erfarenhet inom
reklambyrå. Nu senast som försäljning- och
marknadsansvarig för Wakakuu.com, med
huvudansvar för Wakakuus sociala kanaler,
bloggsamarbeten samt övrig digital marknadsföring. Idag jobbar hon bl.a. med att hjälpa
e-handelsföretag att öka antalet besökare och
få dessa att bli konverterande kunder.
2 ggr/start 14 mar/on därefter 21 mar /on 1720/1000 kr/ledare: Carina Lindström

Arr nr 31862

Välkommen med din intresseanmälan.
Arr nr 31905

Kurs i kontrollansvar – grund
(KA enl PBL)

De flesta större byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och
bygglagen (PBL). Genom denna kurs får du
dokumenterad kunskap inom bygglagstiftning
m.m. Hemstudier är obligatoriska. I samband
med utbildningen kan man, till extra kostnad,
tentera och ansöka om certifiering. Diplom efter genomgången utbildning utdelas.
3 ggr/start 14 mar/on 16-20/5500 kr/ledare:
Ove Bregéus/SV Partille

Arr nr 31863

Bokföring, grundkurs

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

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

Starta eget

givare, bokföring och skatter samt finansiering.
3 ggr/start vid tillräckligt många
anmälda/200 kr/ledare: Mona och Ronny
Johansson

Går du i starta-eget-tankar? Då är denna kurs
något för dig! I den här kursen går vi igenom; att
utveckla en affärsidé, varför starta eget, att göra
en affärsplan, olika företagsformer, lagar och
regler vid företagande, ansvar som egen arbets-

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

Litteratur:

Vi träffas andra onsdagen i månaden och diskuterar vad vi läst.
Start 14 feb/10-12.15
Kontakt: Hanna Wetterberg,
tel. 031 - 44 23 57 eller 073 - 400 22 95

Läs och res

Aktiva Seniorer
Veta mera

Vi bestämmer själva vad vi vill lära oss om t.ex.
länder, ”berömda profiler” eller företeelser. Vi
träffas torsdagar mellan kl. 10-12 var 14:e dag
6 gånger per termin
Kontakt: Lilian Hededalt tel. 031-44 27 89

Litteraturcirkel

Vi väljer tillsammans ut skönlitterära böcker och
diskuterar under trevliga former hur vi uppfattat
och bedömt dem. Vi träffas fredagar mellan kl.
10-12 1 gång i månaden 4-5 gånger per termin.
Kontakt: Lilian Hededalt tel. 031-44 27 89

Yoga med stol

Start 7 feb/10-12.15
Kontakt: Cecilia Skoglund, tel. 031 - 775 91 62

En mjuk yogaform som utförs sittande på, och
stående vid stol och som kan anpassas efter deltagarens behov.

Livet som senior

5 ggr/start 14 feb/on 11-11.45/300 kr/ledare:
Kina Nyman

En samtalsgrupp om konstruktiva och
hälsobringande strategier för vår framtid. Vi
träffas sista torsdagen i månaden (ojämn vecka)

Arr nr 31368

Qi gong

Start 15 feb/13-15
Kontakt: Siv Ehnberg, tel. 031 - 26 58 46

Qi gong är en tränings form som passar alla,
även för Dig som är lite äldre och kanske har
rörelseinskränkningar, värk, trötthet m.m. Qi
gong lämpar sig även för Dig som känner att du
vill lära dig en egenvårdsmetod för att hjälpa
kroppen att samla kraft och förebygga ohälsa.
Övningarna består av långsamma rörelser och
du kommer att känna Dig mer avspänd, harmonisk och gladare.

Vi arbetar med
integration och
mångfald!

6 ggr/start 5 mar/må 10-10.45/700 kr/ledare:
Maria Remnesjö

Arr nr 31807

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.
Onsdagar 14-15.30 i Kulturum, Partille
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Evenemang

Lokal: Utställningshallen

7 februari – Pratstund och fika
21 februari – Ordlek
7 mars – Kvinnodagen

LÖRDAG 3 FEBRUARI

Standup med Özz Nûjen

16 maj – Poängpromenad
30 maj – Avslutning

Arrangeras i samarbete med Partille kommun
Möt en av Sveriges största standupkomiker som
varken räds att skämta om svenska vapenexporter eller pressa Norges förra statsminister Jens
Stoltenberg om rasismen i vårt grannland. Även
på teaterscenen har Özz Nûjen rönt framgångar
och de senaste åren har han belönats med flera
priser och utmärkelser. Bl.a. Eldh-Ekblads fredspris av svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Läshörna

Kulturum, Stora scen kl. 17/Biljett 150 kr
köpes i infodisken Kulturum

Lokal: Vinterträdgården

21 mars – Hantverk
4 april – Minnen

Lokal: Utställningshallen

18 april – Dans
2 maj – Bröllop – olika traditioner
Lokal: Vinterträdgården

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
februari.

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.

LÖRDAG 10 FEBRUARI

Musikcafe: Maria Pihl och Per
Johansson tolkar Beatles

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré
TORSDAG 1 MARS

QUIZ på Kulturum

Arrangeras i samarbete med Seniorträffen och
Hälsodisken
Välkommen att delta i en rolig och lagom svår
frågesport! Alla deltagare delas in i lag, så det
går utmärkt att komma utan sällskap. Många
priser! Vill du fika så köper du vad du vill ha i
caféet. Ingen deltagaravgift. Ingen föranmälan.
Kulturum, Caféscenen kl. 16-18

Standup med Özz Nûjen. Foto: Robert Eldrim

LÖRDAG 10 MARS

Musikcafé: Storbandsjazz och
quizz med Moving Big Band

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Musik, glädje och quizz på tema Indien.

nuari 2018. Den 7 april får vi bl.a. höra några
smakprov därifrån. Pop & rock inspirerad stil
med personliga tolkningar.

Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré

Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré

TORSDAG 15 MARS

TORSDAG 19 APRIL

Arrangeras i samarbete med Dalagille
Aino berättar om Hulda, en ung flicka i svältårens Malung ur boken ”Hjärtblad”, som ger sig
ut på vandring för att försörja sig i trakter långt
från hembygden. Vill du vara med i denna bokcirkel om tre träffar så vill vi ha din anmälan
senast den 6 mars. Denna kväll blir en författarafton där Aino även berättar om flera av sina
alster. Kontakt: Ollas Ann-Mari 0723-344309,
gronkvist@telia.com, Eva 0768-21 84 61.

Arrangeras i samarbete med Seniorträffen och
Hälsodisken
Välkommen att delta i en rolig och lagom svår
frågesport! Alla deltagare delas in i lag, så det
går utmärkt att komma utan sällskap. Många
priser! Vill du fika så köper du vad du vill ha i
caféet. Ingen deltagaravgift. Ingen föranmälan.

Bokträff med Aino Trosell

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.

Masthuggets hus, kl. 18/50 kr för medlemmar
70 kr för gäster/Bindande anmälan genom att
sätt in pengar på Gillets plusgiro 44786-2
LÖRDAG 7 APRIL

Musikcafé: Keep in mind

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Keep In Minds nionde CD ”Time” släpps i Ja-

QUIZ på Kulturum

Kulturum, Caféscenen kl. 16-18
LÖRDAG 5 MAJ

Musikcafé: Kören Röstrum
sjunger in våren

Arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid
Repertoaren är blandad och består av allt från
sceniska produktioner, till mässor, diverse
folkmusik från en rad olika länder samt populärmusik.
Kulturum, Caféscenen kl. 15/Fri entré

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,
Musieföreningen, Ett hem i Jonsered, Panthera – Affärskvinnor i Partille, Partille Biodlarförening, Partille Grunden, Rädda Barnen, Ärtgänget och
Educational suport to Nepal.

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

Lerum/ledare: Britta Ferm, Gull Andersson

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

Justera din folkdräkt

Pröva olika typer av träning; agility, rallylydnad, specialsök, klicker, tävlingslydnad mm.

Vardagslydnad

Innehåller inkallning, inte dra i kopplet, sitt
kvar, mm. En lydig hund är en lyckligare hund
eftersom den kan ges mer frihet.
6 ggr/to 20-21.30/1700 kr/ledare: Karin
Ström

Natur, djur och miljö
Biodling, nybörjare
10 ggr/950 kr + material 195 kr/start första
veckan i feb, ti + on/lokal meddelas senare/
ledare: Lars Blomberg och Ingrid Evaldsson

Påskarrangemang

Samarbete med Rallar-Rosen
Vi skapar härliga lökplanteringar och vårkrans
till dörren.
25 mar/sö 18-21/225 kr exkl material/RallarRosen, Lerum/ledare: Karin Fredriksson

Bukett och bordsarrangemang

Agility

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

Anmälan sker till Britta på 0707-928130

I samarbete med Lerums hemslöjdsförening
2 ggr/10-11 feb/lö-sö 10-16/ca 900 kr/ledare:
Carin Larsson

Anmälan sker till Ann Östlund på 0734-455523

Gaffelvirkning – nybörjare och
fortsättning

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

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

Kursstarter sker löpande. Välkommen med din
anmälan och eventuella frågor till Berith på
070875022

Slöjd & hantverk

Knyppling

Bokbindning och reparationer

8 ggr/start 15 jan/må 19-21.15/Ryttarbacken,
Floda/ledare: Ingegerd Gunnarsson

Samarbete med Bokbindare-Vännerna

12 ggr/start 16 jan/ ti 16.30-18.45 samt 1921.15/Häradsvägen, Lerum

Anmälan sker till Göran Arfvidson, 0302-341 11

Samarbete med Skallsjö-Nääs
Hemslöjdsförening

Anmälan sker till 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. Källnääs, Nääs.

Vi tränar på att binda egna härliga buketter,
och får även tips på bordsdekorationer.

Knivbyggarkurs

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

10 ggr/start 7 feb/on 19/210 kr, under 18 år 105
kr/Ljungviksskolan, Gråbo/ledare: Marcus
Helegård

Öppet: maj och sep lö-sö 11-16, jun-aug
to 13-18, fr-sö 11-16

Hundkurser

Sy barnkläder i trikå

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 januari.

2 ggr/14-15 apr/lö-sö 9-17/1375 kr inklusive
lättare lunch/ledare: Marianne Sörling

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.

Valpkurs, från 8 v – 6 mån

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

Vi snidar skaft och slida.

Sy nya barnkläder i trikå, ta med tyg eller dina
gamla trikåplagg eller köp tyg på plats.

Vävning

Väv din matta eller löpare under helgen. Ta med
trasor eller köp på plats.
2 ggr/21-22 apr/lö-sö 9-17/1375 kr inklusive
lättare lunch/Ledare: Marianne Sörling

Lapptäcksteknik

I samarbete med Lerums hemslöjdsförening
4 ggr/start 18 jan/to 10-16, därefter 3:e
torsdagen i månaden/200 kr/Lindekulla,

Lindekulla Slöjdklubb

10 ggr/start 15 jan/må 16.30 - 18.30/400 kr/
max 12 deltagare

Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan
på 0302- 15 858 alt lerum@sv.se

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

Renovera fönster
4 feb/sö 10-17/990 kr/Nääs, långa salen/
ledare: Mats Lindström

Arr nr 31805

Skärsvarvning, grund
9-11 feb/fr 14-19, lö-sö 9-17/2900 kr/Nääs,
långa salen/ledare: Åke Landström

Arr nr 31841
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Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost

Lerum
Snickeri för skräckslagna

Smide, grund

vackra omgivningar och traditionella japanska
hantverkstekniker. Vi undersöker textil, Indigo,
shibori, sachiko samt även bambu, trä och papper. Kursen ligger samtidigt som Sakura/Körsbärsträdens blomning i Japan och när Nääs är
som vackrast.

24-25 feb/lö-sö 10-17/1750 kr/Tollered/ledare:
Jan-Erik Svensson

20-22 apr/För kursavgift samt detaljerad info
se www.slojdochbyggnadsvard.se

Fönstertillverkning

Täljning, grund

2-4 mar/fr 13-17, lö-sö 10-17/1840 kr/Mannes
verkstad/ledare: Manne Swedberg

21-22 apr/lö-sö 10-17/1750 kr/Nääs, långa
salen/ledare: Martin Ericsson

Lerputs och lergolv i badrum

Svampfärgning

16-18 feb/fr 13-17, lö-sö 10-17/1840 kr/Nääs,
långa salen/ledare: Manne Swedberg

Arr nr 31770

Arr nr 31844

Arr nr 31926

Arr nr 31846

Arr nr 31903

Arr nr 31847

Under en helg i lugn och vacker miljö i Bohuslän hänger vi oss helt i svampfärgarvärlden.
Du får grundkunskaper om färgsvampar och
hur du med hjälp av dem kan färga på ull.

Fönsterrenovering med trälagning

21-22 apr/lö-sö 10-17/2750 kr ink material
kostnad/Lysekil/ledare: Eva Loodh

3 mar/lö 10-14/490 kr/Slöjdbiblioteket
i Slöjdseminariet, Nääs/ledare: Ulf
Henningsson

9-11 mar/fr 13-17, lö-sö 9-17/2300 kr/Nääs,
långa salen/ledare: Peter Jarbring

Arr nr 31804

Mura bakugn
9-11 mar/fr 13-17, lö-sö 10-17/2950 kr/
Rösbacka 575, 449 90 Nol/ledare: Stig
Ljungberg

Slöjden börjar i skogen
4 helger/24-25 mar, 12-13 maj, 1-2 sep samt 1011 nov/lö-sö 10-16/5600 kr, materialkostnad
tillkommer med 400 kr/Nääs, vinkel- och
långa salen/ledare: Knut Östgård

Arr nr 31887, 31889, 31890, 31892

Arr nr 31896

Skärpa verktyg

Isolering och värme i gamla hus

7-8 apr/lö-sö 10-17/1550 kr/Nääs, ritsalen/
ledare: Knut Östgård

10 mar/lö 10-17/990 kr/Nääs, Slöjdbiblioteket,
Slöjdseminariet/ledare: Chico Hovedskov

Arr nr 31468

Arr nr 31894

Skarvsöm

Ympning av fruktträd

Skarvsöm är en enkel teknik där vi syr för hand
i ylletyg.

10 mar/lö 10-17/1050 kr/Nääs, vinkelsalen/
ledare: Rolf Eskilsson

7-8 apr/lö-sö 10-17/1450 kr/Nääs, vinkelsalen/
ledare: Jeanette Rångeby

Arr nr 31852

Smide, fortsättning

Arr nr 31922

Hjälp! Jag har köpt hus

Arr nr 31857

Grundläggande kurs i allmän byggnadsvård.
Teori och praktik varvas för att ge en inblick i
hur man ska tänka på vid renovering av ett hus.

El i gamla hus

14 apr/lö 9-17/990 kr/Nääs, vinkel- och långa
salen/ledare: Peter Jarbring

10-11 mar/lö-sö 10-17/1750 kr/Tollered/
ledare: Jan-Erik Svensson

17 mar/lö 10-17/990 kr/Lerum/ledare: Henrik
Nilsson

Arr nr 31871

Renovera fönster
18 mar/sö 10-17/990 kr/Nääs, långa salen/
ledare: Mats Lindström

Arr nr 31883

Färgsättning och tapeter
i äldre miljöer
17 apr/ti 18-21/380 kr/Lim & Handtryck/
ledare: Ann-Charlotte Strandberg

Arr nr 31923

Bygga ”Smålandsgärdesgård”

Tegeltak – återläggning av
taktegel vid renovering

De flesta gamla tegeltak går att rädda även om
de ser dåliga ut. Lär dig vad du ska tänka på i
vår nya endagskurs!
18 mar/sö 10-17/1250 kr/Nääs/ledare: Jon
Åhlund

Arr nr 32598

Snickeri för skräckslagna
23-25 mar/fr 13-17, lö-sö 10-17/1840 kr/Nääs,
långa salen/ledare: Manne Swedberg

Arr nr 31772

Arr nr 31897

21 apr/lö 9-16/800 kr/Mysten, Hemsjö/ledare:
Ingemar Zachrisson

Arr nr 31899

Bakning i vedeldad stenugn
21-22 apr/lö-sö 9-15/990 kr/Bakstugan,
Nääs/ledare: Skallsjö-Nääs hemslöjds
förening

Arr nr 31927

Snickeri för skräckslagna
27-29 apr/fr 13-17, lö-sö 10-17/1840 kr/Nääs,
långa salen/ledare: Manne Swedberg

Arr nr 31907

Halm på många sätt
28 apr/lö 10-17/1250 kr/Nääs/ledare: Anna
Fabler

Arr nr 31908

Pärlspontsmöbler
4-6 maj/fr 16-19, lö-sö 10-17/4400 kr/Nääs, långa
salen/ledare: Tor Anjar, Björn Svantesson

Arr nr 31893

Mura kakelugn
8-13 maj/ti-sö 10-17/5650 kr/Hultafors/
ledare: Tomas Henriksson

Arr nr 31909

Fläta växtstöd
12 maj/lö 10-17/1050 kr/Nääs, vinkelsalen/
ledare: Christian Erlandsson

Arr nr 31886

Tälja för kvinnor
19-20 maj/lö-sö 10-17/1900 kr/Nääs, långa
salen/ledare: Mette Handler

Arr nr 31929

Gör din egen näverväska

Kom och gör din egen näverväska. Under kursen kommer du att få lära dig om näver som
material. Historia, traditioner m. m. Vi kommer att få lära oss olika tekniker som flätning,
tampning, vikt och sytt.
19-20 maj/lö-sö 10-17/1250 kr,
materialkostnad tillkommer med ca 200 kr/
Nääs/ledare: Bror Forslund

Arr nr 31930

Arr nr 31902

Murning med lera

Japansk helg – färg, form,
tradition

25 maj/fr 10-17/990 kr/Källnääs,
slöjdstationen, Nääs/ledare: Olle Hagman
och Ulf Henningsson

Japanskt hantverksretreat fyllt av vårsol,

Arr nr 31916

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

17

Lerum
Gräskronor och girlanger
26 maj/lö 10-17/1200 kr/Nääs, vinkelsalen/
ledare: Marion Larsson

Arr nr 31938

Lägga och renovera spåntak
29 maj/kl 16-20/570 kr/Backstugan Kulla,
Upphärad/ledare: Jörgen Rånge

Arr nr 31917

Måla akvarell på Nääs
Slöjdseminariet Nääs

6 ggr/start 10 feb, därefter 24/2, 10/3, 24/3,
14/4 och 28/4/lö 10.45-14.45/1025 kr, ta med
eget material/ledare: Iréne Lidvall Gullersby

Lerputsning på halmbalar

Anmäl ditt intresse!
Arr nr 31951

27 maj/sö 10-17/990 kr/Nääs/ledare: Ulf
Henningsson

Akryl för barn

Arr nr 32611

Tovade fårfällar
2 jun, 3 jun samt 18 aug och 19 aug (4
endagskurser)/lö och sö 10-17/1200 kr,
materialkostnad tillkommer med ca 350
kr/Nääs, vinkel- och ritsalen/ledare: Erik
Torstensson

Arr nr 31774, 31940, 31942, 31943

Putsa och mura med kalkbruk
I samarbete med Hantverkslaboratoriet i
Mariestad

8-10 jun/fr 8 jun kl 13-16/lö-sö 9-10 jun kl 1017/2400 kr kr/Hantverkslabbet, Mariestad/
ledare: Anders Göransson

Arr nr 31944

Snickeri för orädda
15-17 jun/fr 13-17, lö-sö 10-17/1850 kr/Nääs,
långa salen/ledare: Torsten Salander

Arr nr 31773

Tälj tillsammans barn & vuxna
27-28 jun/on-to 10-16/1690 kr/Nääs, långa
salen/ledare: David Fredriksson Nygård

Arr nr 31945

Tova tillsammans barn & vuxna
27-28 jun/on-to 10-16/1690 kr/Nääs,
vinkelsalen/ledare: Jeanette Rångeby

Arr nr 31947

Slöjda nytt av gammalt
27-28 jun/on-to 10-16/1690 kr/Nääs, ritsalen/
ledare: Marise Silva Lember

Arr nr 31948

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/21 feb/on 10-13 och 13.30-16.30/2000
kr/Konstfabriken, Hedefors Bruk/ledare:
Angela Roos

Arr nr 31949, 31950

Teckning och måleri, grundkurs

Ledaren Shokrollah är arkitekt och konstnär
och går här igenom grunderna för teckning
och måleri.
8 ggr/1195 kr/ledare: Shokrollah Manzoor
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Anmäl intresse! Kursen startar vid tillräckligt
många anmälda.
Arr nr 27321

För dig ca 6 - 11 år. Lär lekfullt om färg, form
och komposition.
5 ggr/start 1 mar/to 16.30-18.45/525 kr inkl
material/Konstfabriken, Hedefors/ledare:
Inger Jedenberg

Arr nr 31952

Alla kan måla – Bedömningsfritt
måleri!

I det bedömningsfria måleriets värld tillåter vi
oss att uttrycka oss utan att värdera vad det är
vi uttrycker. I vårt samhälle idag blir vi bedömda som aldrig förr. I denna kurs målar vi utan
konkurrens, prestationskrav eller bedömning.
Kursledare Kristoffer Ödman är musiker, konstnär, författare, småbarnspappa, lekentusiast och
improvisatör och som önskar ersätta resultatinriktade ideal med processinriktat, inre arbete.
10 ggr/lö 13-15.15/1500 kr, materialkostnad
tillkommer med ca 100 kr/ledare: Kristoffer
Ödman/lokal meddelas senare

Välkommen med din intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på 0302-158 58, kurs startar en helgdag vid tillräckligt många anmälda!
Arr nr 31953

Litteratur och historia
Skriv din egen biografi

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

Anmäl intresse! Kursen startar vid tillräckligt
många anmälda.
Arr nr 30501

Biblioteket
Bokklubb i Lerum för dig 10-13 år
Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Vill du läsa spännande böcker, träffa kompisar
och fika? Är du mellan 10-13 år? Kom till Lerums bibliotek!

3 ggr/start 15 mar, därefter 12 apr och 17 maj/
to 15.30-16.30

Anmälan till 0302 - 52 14 76 eller
nina.persson@lerum.se

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

Lerum
Bokklubb i Floda för dig 10-13 år

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

Ange
Svensson,

3 ggr/start 15 mar, därefter 12 apr och 17 maj/
to 15.30-16.30

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

Allas barnbarn, introduktion

Arr: Biblioteket, Allas barnbarn, Studie
förbundet Vuxenskolan
Är du pensionär och vill läsa högt för förskolebarn? Studiecirkel om berättande och barnböcker.
4 ggr/start 16 jan, därefter 23 jan, 30 jan samt
6 feb/ti 10-12.30/Lerums bibliotek

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

cirkelledare i Lerum
Vem är du och vad leder du för kurs
hos SV? Jag är fransyska och gifte mig med
en svensk man och flyttade till Sverige. Jag
har bott många år i Italien också. Sen dess har
jag undervisat i italienska och franska i många år.
Det är roligt att använda mitt språk och italienska
och hjälpa andra.
Varför tycker du att man ska gå på kurs hos dig?
För att kunna lära mina elever ett nytt språk, kulturen,
dryck och mat och att utveckla sig. Att de förstår och
klarar sig i Frankrike eller i Italien. Att kunna diskutera
tillsammans om olika saker.
Vad är det bästa med att arbeta som ledare
hos SV? Därför att SV ger mig möjligheten att
arbeta på mitt sätt som kursledare. Man får
mycket bra hjälp och information från
dem, personalen är underbar! Jag
är mycket nöjd med allt!

Bokcirkel på lätt svenska

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
För dig som vill träffas och prata om böcker.
Vi läser böcker på lätt svenska.
Start 18 jan/to 15/Lerums bibliotek/ledare:
Berit Hedberg

Pysselonsdag på biblioteket i
Lerum

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Varannan onsdag under februari och mars dukar biblioteket fram roligt material och sedan
pysslar vi tillsammans. För barn och vuxna i
alla åldrar! Lerums bibliotek – drop-in .
4 ggr/start 14 feb, därefter 28 feb, 14 mar samt
28 mar/on 14-16 (udda veckor i feb och mar)

Pysseltorsdag på Floda bibliotek

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Varannan torsdag under februari och mars dukar biblioteket fram roligt material och sedan
pysslar vi tillsammans. För barn och vuxna i
alla åldrar! Floda bibliotek – drop-in.
4 ggr/start 8 feb, därefter 22 feb, 8 mar samt
22 mar/to 14-16 (jämna veckor i feb och mar)

Språk
Franska, olika nivåer

Kurser i olika kunskapsnivåer. I hemmiljö,
hemma hos Ange.
10 ggr/800 kr/ledare: Ange Svensson
Må 22 jan

Kl. 14.30-16 Franska, konversation
Arr nr 31954
On 24 jan

Kl. 14.30-16 Franska Termin 10
Arr nr 31957
On 31 jan

Kl. 16 -17.30 Franska nybörjare
Arrnr 31958

Italienska, olika nivåer

Kurser i olika kunskapsnivåer. I hemmiljö,
hemma hos Ange.
10 ggr/800 kr/ledare: Ange Svensson
Må 22 jan

Nordens historia

Samarbete med Föreningen Norden
Tingshuset, Lerum.
6 ggr (3 ggr/termin)/start 25 jan, därefter 15
feb och 22 mar/to 19-21/150 kr/ledare: Vanja
Andersson och Anna-Lena Lundström

Anmälan till Vanja Andersson 0302-150 89.
Läs mer om Föreningen Norden i Lerum på
www.lerum.norden.se
Arr nr 31625

Kl. 16-17.30 Italienska, konversation
Arr nr 31959
Kl. 17.30-19 Italienska termin 2
Arrnr 31960
On 24 jan

Kl. 17.45-19.15 Italienska termin 4
Arr nr 31961
To 25 jan (10 ggr)

Kl. 17-18.30 Italienska termin 6 – varannan
vecka
Må 29 jan

Kl. 19-20.30 Italienska, nybörjare
Arr nr 31812

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

Engelska, konversation lättare
fortsättning

Vi fortsätter att lära oss tillsammans, vi träffas
och konverserar på engelska.
10 ggr/start 14 feb/on 10.30-12/720 kr/
Tingshuset/ledare: Hayley Cavicchiolo

Arr nr 32080

Engelska, konversation för
nybörjare

Vi träffas och lär oss att konversera på engelska
från start tillsammans.
10 ggr/start 14 feb/on 12.45-14.15/720 kr/
Tingshuset/ledare: Hayley Cavicchiolo

Arr nr 32079

Spanska, fortsättning

Studiematerial anpassas efter de olika deltagarnas nivåer. Använder bl.a. Caminando 5.
10 ggr/start 21 feb/on 18.30-20.45/1020 kr/
lokal meddelas senare/ledare: Meg Gezelius

Arr nr 31967

Språkcafé

Arr: Rädda Barnen, Röda Korset, Biblioteket,
Studieförbundet Vuxenskolan
Behöver du öva på svenska, eller vill du hjälpa
någon att lära sig prata bättre svenska? Kom
och fika med oss!
Må på Floda bibliotek drop-in kl. 16-18.30
Ti på Gråbo bibliotek drop-in kl. 16-18.30
On på Sjöviks bibliotek drop-in kl. 16.30-19
To på Lerums bibliotek drop-in kl. 10-16

Dyslexidropin

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Träffa representanter från Dyslexiförbundet i
Västra Götaland och Göteborg dyslexiförening. Få hjälp med t.ex. appar till din telefon
eller platta.
21 feb/on 15-19/Lerums bibliotek, avdelning
”Läsa på olika sätt”

Kost och matlagning
Maritim gastronomi

Lär dig laga fisk och skaldjur. Teori och praktik
varvas och avslutas med tillagning av en måltid. Vi går igenom vardagsfisk, platt- och rundfisk, lax och skaldjur. Ledaren arbetar bl.a. som

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

19

Lerum
utbildningsansvarig på en av Sveriges största
fiskgrossister och Sjömatsfrämjandet.
5 ggr/start 16 jan/ti 18-20.30/1950 kr inkl
råvaror/ledare: Ilona Miglavs

Arr nr 30380

Dans
Linedance

Olika grupper på olika nivåer. Riddarstens
Scoutgård.
Linedance 2
12 ggr/10 jan/on 10-11.45/260 kr/ledare:
Barbro Feltzing och Pia Gottrup Hedström
Linedance 3
12 ggr/10 jan/on 12-13.45/260 kr/ledare: Laila
Vackinger
Linedance 4
12 ggr/12 jan/fr 11-12.45/260 kr/ledare: Laila
Vackinger

Ukulele, nybörjare
9 ggr/start 1 feb/ti 18.30-20/varannan vecka,
udda veckor/900 kr/Lerums Gymnasium/
ledare: Annelie Westerlund

Arr nr 32082

Ukulele, lättare fortsättning

Let's dance – danskultur på
vårt vis

9 ggr/start 23 jan/ti 17.30-19/varannan vecka,
jämna veckor/900 kr/Lerums Gymnasium/
ledare: Annelie Westerlund

8 ggr/start 10 jan/on 19-21.30/Floda

NYREKRYTERING!
Lerums kammarkör

Samarbete med Skallsjö folkdanslag
Vi dansar bl.a. Schottis, Vals, Polka, Hambo
och Polska.

Gammaldans

I samarbete med Snurrebocken
Motionsdans med kursinslag (ej nybörjare) till
levande musik. Medtag eget fika.
10 ggr/start 18 jan/to 19-21.30/450 kr alt. 60
kr/gång/Floda/ledare: Jan Hallnor

Frågor: Jan Hallnor, 0736-343943

Buggkurs

Nybörjare
8 ggr/start 31 jan/on 18.30-20/500 kr/
Tingshuset, Lerum/ledare: Annika och
Magnus Molin
Fortsättning
8 ggr/start 31 jan/on 20-21.30/500 kr/
Tingshuset, Lerum/ledare: Annika och
Magnus Molin

Blockflöjtskurs i Lerum

Vill du spela blockflöjtsensemble, eller är du
sugen på att komma igång igen efter ett längre
uppehåll? Eller vill du hitta nya spelkompisar?
Då är du varmt välkommen till ensemblekursen! Vi kommer att spela musik från olika
århundraden. Ingen hög svårighetsgrad, - notläsning är dock en förutsättning . Alla flöjtstorlekar är välkomna!
17 mar/lö 13-16/250 kr/Kulturskolans
Paviljong på Frändegårdsvägen vid Lerums
gymnasium/ledare: Pia Stenhede

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan i
Lerum senast den 7 mar 2018 – 0302-158 58
Arr nr 32081
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Anmäl intresse!

Kräver viss körerfarenhet och gott gehör, men
inte nödvändigtvis notläsningsförmåga. I avgiften ingår ca 16 repetitioner samt konserter.
15 ggr/start 10 jan/on 19-21.30/1100 kr/
Aspenkyrkan, Lerum/ledare: Kerstin
Ricklund

Anmälan: 0708-132853, kerstin.ricklund@
gmail.com
Arr nr 32084

En blandad profan kör. Gärna körerfarenhet
och notläsning, men ej ett krav. Framträder 2-3
ggr/termin. Stenkulan, Stenkullen.

Spelar ni i band?
Samarbeta med oss!
Vi kan hjälpa till med kontakter, nätverk,
materialbidrag, reseersättning m.m.

12 ggr/start 9 jan/ti 18.30-21/ledare: Bibi
Lennersjö Lindén

Kontakta Therese Hjort,
musikutvecklare:
therese.hjort@sv.se,
0302-700 102

Kontakta Anita Berg på 0737-832588
Arr nr 32085

Kören Floda sjunger

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

Sång, musik och
teater

10 ggr/150 kr/ledare: Jerry Scheff och Ulf
Nilsson

Arr nr 32083

Lerum Vocalis

Anmälan parvis.

man bör tänka på vid covers osv. Mycket praktiskt och matnyttigt från två som verkligen kan
musikerlivet. TCB House of music, Floda.

Start 7 feb/on 18.30-20/Equmeniakyrkan/750
kr/ledare: Lars Brandström

Arr nr 32087

Gitarr/piano/fiol/sång/
nyckelharpa – individuellt

Komediskolan
10 ggr/895 kr/ledare: Mårrgan Örlebäck/
Kursstart vecka 6 (för alla grupper)
Ti 7-11 år: 17-18.30/Start 6 feb

Ti 7-11 år: 18.30-20/Start 6 feb
Dramagrupp vuxna (med intellektuella
funktionsnedsättningar)/ti: 20-21.30/

Start 6 feb

Ledare: Kim Risberg/Annelie Westerlund

Anmäl intresse! Start efter ö.k.

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

TCB Rock’n rollskola

Improteater

En unik möjlighet! Här får du som soloartist eller ni som duo eller band en genomgång av allt
man behöver veta om artisteri, setlistor, spelningar, hur man tar betalt, roller i bandet, konflikthantering, musik som karriär, affärsplan,
bokningsbolag, annonsering, eget material, vad

Vill du spela teater? Vill du bli tryggare i dig
själv? Vill du väcka din slumrande teaterapa till
liv eller bara skratta så att du viker dig på mitten? Kursledare Kristoffer Ödman är musiker,
konstnär, författare, småbarnspappa, lekentusiast och improvisatör och önskar ersätta resulta-

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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tinriktade ideal med processinriktat, inre arbete.
8 ggr/må 18-20.15/pris 1500 kr/ledare:
Kristoffer Ödman/plats: Lerums Gymnasium

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

Yoga och friskvård
Feldenkrais

Feldenkrais är en blandning av enkla och komplexa rörelser som hjälper dig att utveckla koordination, balans, stabilitet, rörlighet. Ibland
lugnt, ibland intensivare. Var och en utgår från
sina förutsättningar. Halv kurs 6 ggr för 800
kr, gäller alla kurser. Du kan ta igen på annan
kurs om du får förhinder. Nya kurser om 5 ggr
startar i slutet på april.
Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan på 0302-158 58, www.sv.se/grsydost eller
lerum@sv.se
Mer information om Feldenkrais får du på
www.gellerman.se eller kontakta Annika Gellerman på 0705-752430

Prova på vad Feldenkrais är
23 och 30 jan/80 kr/1 gg, 150 kr/2 ggr

Anmäl till Annika Gellerman på 0705-752430

Feldenkrais, medel

Grupp där vi blandar lugnare med intensivare.
12 ggr/start 16 jan/ti 9.30-10.30 (ej v 8)/1450
kr/Scoutgården Riddarsten, Lerum/ledare:
Annika Gellerman

Arr nr 32089

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.
12 ggr/start 16 jan/ ti 18-19 (ej v 8)/1450 kr/
Equmeniakyrkan, Lerum/ledare: Annika
Gellerman

Arr nr 32090

Feldenkrais, medel

Grupp där vi blandar lugnare med något intensivare. Gruppen passar även dig som vill
träna och förbättra dig trots bekymmer med ex
nacke, rygg- och smärtproblematik.

10 ggr/start 19 jan/fr kl 9/1100 kr/15 ggr 1500
kr/ledare: Agneta Svensson

Arr nr 32093

10 ggr/start 21 jan/sö kl 18.30/1100 kr/15 ggr
1500 kr/ledare: Agneta Svensson

Arr nr 32094
Anmälan till Agneta, 0709-907133

Hjärt- och lungräddning

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

Anmäl intresse, kurs startar vid tillräckligt
många anmälda.
Arr nr 30504

Kurser med
Disciplinda
I samarbete med Linda Nilsson Disciplinda
Välkommen med frågor och anmälan till: info@
disciplinda.se eller ring Linda på 073-924 56 08

Nycklar 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
vad barnen skall ”få med i bagaget”, tillvarata
barnets – och dina – gränser, ge ditt barn en
god självkänsla. Målet med denna kurs för
föräldrar är; relationer mellan föräldrar och
barn som ger barnen en bra start i livet, självförtroende, livsglädje och respekt.
5 ggr/start 15 feb därefter 22 feb, 28 feb, 8 mar,
15 mar/to 18-20/pris: Första tillfället ”prova
på” gratis, samtliga tillfällen 900 kr/person
eller 1200 kr/familj/Plats: Nääs Fabriker

Frågor och anmälan till; info@disciplinda.se/
Linda 073-924 56 08
Arr nr 32224

Nycklar familj med ungdomar

Vill ni ha en neutral mötesplats för nya perspektiv och diskussioner? Kunskap om hur
konflikter kan förebyggas och lösas? Spelkursen ”Jakten på nycklarna” ger föräldrar och
ungdom verktyg för ömsesidig ökad förståelse
och en bättre kommunikation. Här får ni gå
på skattjakt och hitta nyckelingredienserna i

kommunikation och relationer – och snabbt få
insikt i vad som gör att det blir bra och varför
det gnisslar ibland. Spelkursen är upplagd så
att varje grupp navigerar sig fram till insikt och
förståelse genom varierade uppgifter, utmaningar, reflektion och exempel. Målet är mest
möjliga insikt och lärande på kortast möjliga tid
– och samtidigt ha roligt!
5 ggr/start 15 mar, därefter 22 mar, 29 mar,
5 apr, 12 apr, 3 maj/to 18-20/pris: Första
tillfället ”prova på” gratis, samtliga tillfällen
900 kr/person eller 1200 kr/familj, Plats:
Nääs Fabriker

Frågor och anmälan till: info@disciplinda.se/
Linda 073-924 56 08
Arr nr 32228

Nycklar för arbetsglädje –
Organisationens viktigaste
verktygslåda

För ökad produktivitet, nöjdare kunder och
engagemang. Vill du ha kunskap och flexibla
verktyg som kan navigera bland alla metoder
och modeller i kommunikation, ledarskap och
organisatorisk och social arbetsmiljö? Som kan
göra din vardag och även AFS 2015:4? Delar av
kursen är uppbyggd som ett spel för inlärning
på kortast möjliga tid - och samtidigt vara rolig!
Några kursteman; förebygga stress, konstruktiv
feedback på ett schysst sätt, förebygga konflikter.
2 ggr/start 26 jan och därefter 1 feb eller 14
jun och därefter 21 jun/to 9-16.30/6900 kr/
plats: Nääs Fabriker

Arr nr 32230

Kurser med
Anna Storåker
Yoga med Ett andetag

I samarbete med: Ett andetag:
www.ettandetag.se
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.
7 ggr/start 24 jan samt 14 mar/on 18.4520/1400 kr alt. 2600 kr för 14 ggr/ledare:
Anna Storåker/plats: Mellersta fabriken,
Nääs Fabriker

Anmälan: info@ettandetag.se, 0704-185167

12 ggr/start 16 jan/ti 19.30-20.30 (ej v 8)/1450
kr/Equmeniakyrkan, Lerum/ledare: Annika
Gellerman

Arr nr 32091

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.
10 ggr/start 17 jan/on kl 18.30/1100 kr/15 ggr
1500 kr/ledare: Agneta Svensson

Arr nr 32092

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

Grunden i Mediyogan är andningstekniker,
rörelser avslappning och meditation. Mediyoga
har i studier visat sig ha positiva effekter på
bl.a. stress, högt blodtryck, ryggsmärta, sömnproblem och migrän. Kursen inkluderar även
mindfulnessmeditationer som ökar ditt fokus
samt minskar stress och oro.
7 ggr/start 25 jan samt 15 mar/to 19.1520.30/1400 kr alt. 2600 kr för 14 ggr/ledare:
Anna Storåker/plats: Mellersta fabriken,
Nääs Fabriker

Barn/Familjeyoga

Vill ditt barn vara med på yogaäventyr,
avslappningsövningar och en mindful
fruktstund? 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 barnet.
6 ggr/start 24 jan och 21 mar/on 17.30-18.30
(ej v 7)/1100 kr (tillsammans med vuxen 1800
kr)/ledare: Anna Storåker/plats: Mellersta
fabriken, Nääs Fabriker

YinYoga

YinYoga är en avkopplande yogaform som alla
kan utföra. Yinyoga kännetecknas av 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.
7 ggr/start 25 jan samt 15 mar/to 11.30-12.30
och 18-19/1300 kr alt. 2400 kr för 14 ggr/
ledare: Anna Storåker/plats: Mellersta
fabriken, Nääs Fabriker

Kurser med CL Frisk
vård & Rehab AB
I samarbete med kursledare Cecilia L Hilton
Fler kursstarter vid intresse.
För anmälan vänligen se: www.sv.se/grsydost,
maila lerum@sv.se eller ring SV på 0302-158
58. För mer kursinfo, vänligen se: www.clharmony.se eller kontakta Cecilia på 0704-227824.
Kurser startar löpande vid fullsatt grupp. Välkommen med din intresseanmälan!

1 gg/30 jan/ti 17.30-19.30/400 kr inkl lättare
måltid

Qi Gong, inspiration och
introduktion

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB
En ännu djupare inblick i denna flertusenåriga
kunskap och lär dig grunderna i tung- och pulsdiagnostik.

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

Vill du bli
kursledare?
Kontakta oss!

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

Longdan Qi Gong, nybörjarkurs

Dagsretreat Yoga och Mindfulness
Längtar du efter ett andrum mitt i vardagen?
Passa på att ge dig själv en möjlighet att fylla
på med kraft och energi. Under dagen varvas
avslappnande YinYoga and Mediyogapass samt
Mindfulnessövningar. Det krävs inga förkunskaper för att delta. Egen lunch (det finns möjlighet att köpa lunch på Nääs kafé). Fika och
frukt ingår.
28 jan/sö 10-16.30/800 kr/ledare: Anna
Storåker, Yogalärare och Mindfulness
instruktör och Mariette Moureau, Mind
fulnessinstruktör/plats: Mellersta Fabriken,
Nääs Fabriker

22

med enkla livsstilsförändringar kan motverka
obalanser och hur man kan få hjälp av bl a akupunktur, Qi Gong och örtmedicin när man inte
klarar det på egen hand.

Samarbete med CL Friskvård och Rehab AB
En medicinsk Qi Gong där mjuka rörelser,
andning och tanke ger denna träning energi,
styrka och avslappning på samma gång. Startar
i samband med ”Qi Gong, inspiration och introduktion”. Kursdagarna bestäms gemensamt vid
introduktionstillfället.
8 ggr/2050 kr

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

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

Samarbete med CL Friskvård och Rehab AB
I TCM beskrivs kroppen som en balans mellan
Yin och Yang, där sinnen, organ och känslor
hör samman. När kroppen utsätts för t.ex stress
hamnar kroppen i obalans. Lär dig om hur man

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

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

1 gg /400 kr/on 17.30-19.30 inkl lättare måltid

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

Massagekurs för hemmabruk:
Rygg, axlar, nacke

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB
Ger dig kunskap om musklerna, basgrepp och
olika massageformer.
3 ggr/1050 kr/start vid fullsatt grupp på ti
eller on 17.30-19.30

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

Mat som medicin och
inflammationshämmande kost,
steg 1

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB
Föredrag om mat som medicin och inflammationshämmande kost, steg 1
1 gg /6 mar/ti 17.30-19.30/400 kr inkl lättare
måltid

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

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Mat som medicin och
inflammationshämmande kost,
fördjupning, steg 2

10 ggr/on 14-15/650 kr (gratis prova på första
gången)/Tingshuset, Lerum

1 gg /17.30-19.30/400 kr inkl lättare måltid

Dans med rörelseglädje

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB
Föredrag om mat som medicin och inflammationshämmande kost, steg 2
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda och
på löpande band. Välkommen med din intresseanmälan!

Matlagningsträff –
Mat som medicin- och
inflammationshämmande kost

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB
Som en fortsättning på föredraget om mat som
medicin- och inflammationshämmande kost
startar vi en matlagningskurs. Här lagar vi mat
tillsammans och du får tips och idéer för enkel
matlagning utan gluten och laktos m.m.

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

I samarbete med S.R Friskvård
Ett inspirerande och lättillgängligt danspass
med mycket energi och rörelseglädje. Vi blandar t.ex zumba, afrikanskinspirerad dans m.m.
i passet.
10 ggr/on 18-19 samt sö 18-19/900 kr eller
1500 kr för 2 ggr/v (gratis prova på första
gången)/Aspenässkolans gymnastiksal
i Lerum

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

2 gg/17.30-19.30/1050 kr

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

Kinesiotape idrottstejp

Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB och
Lerumsloppet.
Snabbare läkning för alla. ”Lika naturligt som
plåster på såren”.
2 ggr + praktik/1050 kr/17.30-20/start vid
fullsatt grupp på tisdag- eller onsdagar

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

Kurser med
S.R Friskvård
I samarbete med S.R Friskvård
Ledare: Susanne Rylander
För anmälan samt mer info, vänligen se: www.
srfriskvard.se, maila susanne@srfriskvard.se
eller ring Susanne på 0703409036
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda och
på löpande band. Välkommen med din intresseanmälan!

Qigong på dagtid

I samarbete med SR Friskvård
En kurs som passar alla! Vi gör sköna enkla
Qigong-rörelser för kropp och själ som sätter
igång cirkulationen och löser upp muskelspänningar. Detta ger smidigare kropp med rörligare leder samt ett mer avslappnat sinne.

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

Yoga och meditation, grundkurs
10 ggr/start 1 feb/to 9.45-12/1500 kr/Gråbo/
ledare: Jens Evensen

Arr nr 32232

Yoga och meditation grundkurs
10 ggr/start 2 feb/fr 17-19.15/1500 kr/Gråbo/
ledare: Jens Evensen

Arr nr 32233

Yoga och meditation grundkurs
6 ggr/start 14 maj/må 18-20.15/950 kr/Gråbo/
ledare: Jens Evensen

Arr nr 32234

Yoga och meditation grundkurs
6 ggr/start 17 maj/to 9.45-12/950 kr/Gråbo/
ledare: Jens Evensen

Arr nr 32235

Alla grundkurser innehåller yoga, andningsövningar, djupavspänningen Yoga Nidra, koncentrationstekniken Tratak, meditationen
Returning och de första stegen av meditationen
Energins Källa. Varje lektion är 2 timmar och
15 minuter, varav ca 1 timme med yogaställningar. Alla är välkomna – inga förkunskaper
krävs! Kurserna passar både nybörjare och dig
som har gjort yoga tidigare.

Yoga, avspänning och meditation,
Intensivkurs
En intensivkurs är ett bra sätt att börja med
yoga och en möjlighet till fördjupning för dig
som är mer erfaren. Kursernas intensitet med
fem dagars omfattande lektioner öppnar vägen
för en klar upplevelse av yogans verkningar. Vi
har tid att gå på djupet med många av de olika
teknikerna från yogatraditionen
5 ggr/start 25 jun, därefter 26, 27, 28 och 29
jun/kl 17-20.30/950 kr/Gråbo/ledare: Jens
Evensen

Arr nr 32236

Helgkurs i yoga, avspänning och
meditation

”Höj din energinivå – skapa balans i nervsystemet – ditt andetag är nyckeln”. För att komma
in i det avspända tillståndet, utnyttja det och
hämta kraft ur det, behöver man en metod. På
kursen lär du dig, utöver klassisk yoga & meditation, grunderna i en tantrisk meditation som
bygger på en av yogans andningstekniker kallad
psykisk andning (ujjayi pranayama).
1 gg/start 7 jul/lö 9.30-12.30 & 15-18/800 kr/
Gråbo/ledare: Jens Evensen

Arr nr 32237

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

Samtalsgrupp neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar – NPF

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. Det finns möjlighet att få träna
på egen hand eller njuta i massage fåtöljen. För
mer information se separat program.
1:a torsdagen varje månad/start 4 jan/to 1315/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.
Här ges tillfälle till gemenskap och avkoppling i
upplevelserummen, samt möjlighet att få massage. Det serveras en lätt måltid för 30 kr. Ta
med kontanter. Ingen föranmälan behövs.
Sista onsdagen i månaden/start 31 jan,
därefter 28 feb, 28 mar, 25 apr och 30 maj/on
17-20/Resurscentrum, Häradsvägen 2, Lerum
(bakom Vattenpalatset

Café Förgätmigej

På Café Förgätmigej träffas vi som fått en demenssjukdom tillsammans med våra anhöriga
och vänner. Det bjuds på fika, underhållning
och intressanta föredrag. Ett samarbete med
Demensföreningen i Lerum, Humana Omsorg
och Lerums kommun.
5 ggr/start 12 feb, därefter 12 mar, 9
apr, 14 maj och 11 jun/kl 18-20/Ågården,
Alingsåsvägen 1, Lerum

Är du förälder/anhörig till någon under 18 år
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
som t.ex autism, ADHD. Då är du välkommen
att delta i en samtalsgrupp som sker i samarbete
med Attention Lerum. Här kommer du träffa andra anhöriga som har en liknande livssituation.
Ni samtalar och delar med er om livet kring att
ha ett barn som har en funktionsnedsättning.
5 ggr/start 6 mar/ti 17.30-19/
Riddarstenshöjden 9, Lerum

För anmälan och information kontakta Jessica
Gustavsson 0302-52 22 39

Samtalsgrupp vuxna
med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar-NPF

Är du förälder/anhörig till någon över 18 år
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
som t.ex autism, ADHD. Då är du välkommen
att delta i en samtalsgrupp som sker i samarbete med Attention Lerum. Här kommer du träffa
andra anhöriga som har en liknande livssituation. Ni samtalar och delar med er om livet
kring att ha en närstående som har en funktionsnedsättning.
5 ggr/start 10 apr/ti 17.30-19/
Riddarstenshöjden 9, Lerum

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

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Tvådagars kurs 2x2 timmar på nybörjarnivå för
dig som har en surfplatta och vill lära dig mer
om vad du kan göra med den. Ingen avgift, men
begränsat antal platser.
2 ggr/start 21 feb, därefter 22 feb/on + to 1012/Lerums bibliotek

OBS: Anmälan öppnar på bibliotekets webbplats 5/2 kl. 9. Ingen anmälan tas emot före
detta datum!

Plattor och paddor

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Tvådagars kurs 2x2 timmar på nybörjarnivå för
dig som har en surfplatta och vill lära dig mer
om vad du kan göra med den. Ingen avgift, men
begränsat antal platser.
2 ggr/start 21 mar, därefter 22 mar/on + to 1012/Lerums bibliotek

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

OBS: Anmälan öppnar på bibliotekets webbplats 5/2 kl. 9. Ingen anmälan tas emot före
detta datum!

IT och data

Övrigt

Teknik-drop-in

Släktforskning

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Vi hjälps åt med bland annat surfplattor,
e-böcker, mobiler och talböcker.
6 ggr/start 29 jan, därefter 26 feb, 26 mar,
30 apr, 28 maj samt 18 jun/må 13-15/Lerums
bibliotek

Introduktionskurs –
Fotohantering i datorn

Kursen kommer under fem tillfällen att ge en
introduktion i bl.a: Rensning av foton, överföring från t.ex. kamera, mobil, iPad till PC med
Windows 10 installerad, namnsättning, redigering, lagring, sökning. Obs – medtag egen dator
med Windows 10 installerad!

Lär dig grunderna om släktforskning och hur
du kan börja släktforska och finna dina svenska
förfäder! Två kurstillfällen startar förutsatt att
det är tillräckligt många anmälda, se nedan.
6 ggr/start 6 mar/ti 14-16.15/750 kr/SV
Hedeforsvägen 58 i Lerum/ledare: Susanne
Mannestedt
6 ggr/start 6 mar/ti 18-20.15/750 kr/SV
Hedeforsvägen 58 i Lerum/ledare: Susanne
Mannestedt

Materialkostnad för dataprogrammet som används i släktforskning tillkommer med 150 kr per
person. Möjlighet finns att köpa in boken ”Släktforskning steg för steg” till ett rabatterat pris.

5 ggr/ ti 10-12:15/start 6 feb, därefter 13 feb,
20 feb, 27 feb och 6 mar/ledare: Lars Ove
Stakeberg/700 kr/SV Hedeforsvägen 58

Bli din egen sotare

Datakurs, grund

1 gg/kl 18-21/750 kr inkl material och intyg
samt fika/Lerum/ledare: Conny Johansson

För mer info, ring Ove på 0703875820

Vi går i ett lugnt tempo igenom grunderna för
användning av en dator. Bl a om hur du öppnar program, redigerar text och sparar dina
arbeten i mappar. Ta med din egna dator, då
arbetar du i en miljö du känner igen och lär
med dina egna program. Gärna Windows 10.
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.
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Smartphone – introduktion

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.

Kurs startar en vardagskväll vid tillräckligt
många anmälda!

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

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

Lerum
Gilla oss på
Facebook!
Studieförbundet
Vuxenskolan
Lerum

Silversmide smyckestillverkning,
grund

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

Självförsvar

Kursen riktar sig till tjejer och kvinnor som på
ett enkelt och effektivt sätt vill lära sig självskydd. Att få nödvändiga kunskaper i hur man
försvarar sig mot hot och våld. Att få en ökad
trygghet i vardagslivet och arbetsmiljön. Att
lära sig bemötande och förhållningssätt.
- Vad är en konflikt och hur kan vi hantera den
på ett konstruktivt sätt.
- Konflikter och konfliktmönster, kommunikation, kommunikationsstilar.
- Förebyggande konflikthantering och förhållningssätt samt bemötande.
1 gg/4 mar/sö 14-17.30/350 kr/ledare: Jan
Fallkvist/Lerums gymnasium danssal

Skapa dina personliga fåglar i
keramik

Ta tillfället och skapa dina personliga fåglar.
Under kreativa timmar får du tips och idéer om
hur du tillverkar dina keramiska vårdekorationer i lera. I priset ingår 1 kg lera, glasering och
skröj- och glasyrbränning. Leverans av färdiga
alster sker tre veckor senare till samma plats

där du tillverkade dina alster. Självklart bjuds
det på en god vårfika.
26 apr/to 18-21/450 kr/Oscarshöjd, Floda/
ledare: Ulrica Elmberg

Chili – heta, vackra och enkla
att odla

Välkommen på så- och odlingskurskurs för
chili, perfekt för nybörjaren eller den som vill
lära sig mer och prova några nya sorter. Du sår
flera olika sorters chili som du får med dig hem,
några rejält starka! Det blir sammanlagt tolv
småkrukor som med rätt skötsel ger dig många
stora plantor och rikliga skördar i år. Du får
också skötselråd för hela växtperioden. Under
kvällen delar Helena med sig av sin stora chilikunskap – hon har odlat chili i över 25 år och
vet det mesta som är värt att veta.
1 gg/18 feb/sö 12-14.15/550 kr inkl material
kostnad/Hedeforsvägen 9, Hedefors Bruk/
ledare: Helena Mansås och Tatiana Temm

I kursen ingår chilifrön, planteringskrukor,
jord, kursfolder med råd och recept, vegansk,
hemlagad chili med bröd och fika. Plus en massa råd och annat kul.

Föreningskunskap

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

SmåföretagsAkademin
I samarbete med FFLK, Företagarna,
NyföretagarCentrum och Lerums kommun
SmåföretagsAkademin erbjuder ett utbud av
kurser för småföretagare i Lerum för att man
på ett enkelt och prisvärt sätt ska kunna kompetensutveckla sig och sitt företag.

Sociala medier

Är du företagare och vill jobba mer med sociala medier? På denna kurs går vi igenom de
största sociala kanalerna, främst Facebook och
Instagram samt hur man som företagare kan jobba med dessa. Vi tittar in i Facebook for Business
där man sköter sin annonsering samt hur man
kan annonsera direkt på Instagram. Vi går även
igenom mobilanpassning och sökordsoptimering
lite kort. Kursledare är Carina Lindström som
innan hon startade företag har 15 år erfarenhet
inom kommunikationsbyrå och senast som försäljning- och marknadsansvarig för Wakakuu.
com, med huvudansvar för Wakakuus sociala
kanaler, bloggsamarbeten samt övrig digital
marknadsföring.
2 ggr/start 26 feb, därefter 5 mar/må 1720/1000 kr/ledare: Carina Lindström

E-handel

Dina kunder finns på nätet – Var finns du? Varmt
välkommen till en kurs där vi under två tillfällen
går igenom grunderna i e-handels 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. Det
blir mycket inspiration från andra stora och små
e-handelsaktöter och vi går även igenom hur
man kan jobba med digital marknadsföring och
Google för att få trafik. Kursledare är Carina
Lindström som innan hon startade företag har 15
år erfarenhet inom reklambyrå. Nu senast som
försäljning- och marknadsansvarig för Wakakuu.
com, med huvudansvar för Wakakuus sociala kanaler, bloggsamarbeten samt övrig digital marknadsföring. Idag jobbar hon bl.a med att hjälpa
e-handelsföretag att öka antalet besökare och få
dessa att bli konverterande kunder.
2 ggr/start 13 mar, därefter 20 mar /ti 1720/1000 kr/ledare: Carina Lindström

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum
Johan  Eklund,
verksamhetschef

”I vår satsar vi på ett kursutbud för
småföretagare genom Småföretags
Akademin. Ett baspaket om fem kurser
går ut i alla våra fyra kommuner.
Sedan skräddarsys ett antal kurser
som är kommunspecifika. Vi talar om
härproducerad utbildning där kurslokaler
och ledare är lokala och där vi kan
anpassa innehåll efter specifika
behov.”

över genomgången utbildning utdelas.

och regler vid företagande, ansvar som egen
arbetsgivare, bokföring och skatter samt finansiering.

3 ggr/5500 kr/start 12 mar/må 16-20/ledare:
Ove Bregéus/SV Lerum, Hedeforsvägen 58

3 ggr/start vid tillräckligt många anmälda/200
kr/ledare: Mona och Ronny Johansson

Entreprenadjuridik

Välkommen med din intresseanmälan, kurs
startar vid tillräckligt många anmälda!

Kurs i kontrollansvar – grund
(KA enl PBL)

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

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/kl 9-16/2800 kr/ledare: Eilert Andersson

Välkommen med din intresseanmälan på 0302158 58, www.sv.se/lerum eller lerum@sv.se
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda.

Bokföring, grundkurs

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

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

Starta eget

Går du i starta-eget-tankar? Då är denna kurs
något för dig! I den här kursen går vi igenom;
att utveckla en affärsidé, varför starta eget, att
göra en affärsplan, olika företagsformer, lagar

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

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
TORSDAG 25 JANUARI

Bilder berättar

F.d. politiker Evert Svensson presenterar en bok
om sitt liv.
Parasollen, kl. 18.30/50 kr inkl fika
ONSDAG 31 JANUARI

”Nu går vi till fabriken – visor om
livet i ett brukssamhälle” – en
vismusikal av Claes & Maria Pihl

Här förs politiska diskussioner bland larmande
maskiner, här luftas kärlek och framtidsdrömmar vid dansbanan och här framförs högstämd
poesi runt flygeln hos patron på herrgården. En
central del av svensk historia levandegörs i enskilda människors öden och skiftande perspektiv. Medverkande är berättaren/skådespelaren/
vissångaren KG Malm och vissångaren/tonsättaren Maria Pihl.
Lerums biblioteket, kl. 19/Entré 75 kr,
medlem 50 kr
TORSDAG 1 FEBRUARI

”Adhd och Autism i vardagen”

Arr: Anhörigstödet Lerums kommun och Studieförbundet Vuxenskolan
Andreas Svensson, NPF/ADHD-konsulent från
Ågrenska, kommer och håller en föreläsning
som tar upp vad det kan innebära att leva med
en neuropsykiatrisk diagnos som Adhd, Add,
Autism eller Asperger. En handfast föreläsning
för dig som vill veta mer om grunderna i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt
få tips på strategier och bemötande som kan
underlätta vardagen för familj, närstående, personer i omgivningen samt personer som själva
har diagnos. Andreas är specialpedagog och
föreläsare och har flera års erfarenhet med inriktning på svårigheter inom neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

"Nu går vi till fabriken – visor om livet i ett brukssamhälle” – en vismusikal av Claes & Maria Pihl.

TORSDAG 8 FEBRUARI

Kan du äta fisk med gott samvete?
Föreläsning om och goda smakprover på hållbart fiske med Ilona Miglavs.
Floda Fisk & Delikatesser, kl. 18-20/ 250 kr,
kostnad för råvaror tillkommer

F.d Ljungbergs textil, Skallsjö Prästväg 1,
Floda, kl. 18/Mingel från 17.30

TORSDAG 8 FEBRUARI

Allsångskväll med underhållning
Arr: Nääs Dragspelsklubb, Studieförbundet
Vuxenskolan
Kaffeservering och lotter.
Tingshuset i Lerum, kl. 19-21/Fri entré

TORSDAG 22 FEBRUARI

Årsmöte + bilder berättar
Parasollen, kl. 18.30
TORSDAG 22 FEBRUARI

TORSDAG 15 FEBRUARI

Nyfiken på hållbara matval –
så lever du livet lite grönare!

”Politiskt ledarskap är mycket svårare än att

Kl. 18-20, lokal meddelas senare

Riddarstenshöjden 9 Lerum, kl 18-20

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

leda ett företag.” Anne-Marie Pålsson, riksdagsman för Moderaterna, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Anne-Marie
Pålsson har skrivit flera böcker bland annat
om skattepolitik.

Föreläsning med Anne-Marie
Pålsson

Allsångskväll med underhållning av Nääs Dragspelsklubb.

Föreläsning om hållbara matval med Cecilia
Corin, Hushållningssällskapet Väst.

Föreläsning med Anne-Marie Pålsson.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum
TORSDAG 22 FEBRUARI

ONSDAG 7 MARS

Efter årsmötet bjuds på underhållning av
Kristin Svensson.

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Per Grankvist, journalist och författare, förklarar
vad filterbubblor är, och hur de kan göra att samhällsdebatten ser så olika ut på olika håll. Han berättar om källkritik, alternativa fakta och förklarar varför Spotify ger dig förslag på dålig musik.

Årsmöte + underhållning
Lerums bibliotek, kl 19/Fri entré
TORSDAG 1 MARS

Kärlek på lur

Arr: Kultur och fritid & Studieförbundet Vuxenskolan
I Pergolesis opera La Serva Padrona ”Pigan
som husfru” möter vi den kvicka hushållerskan
Serpina som vill komma upp sig i livet, helst
genom att gifta sig med sin buttre husbonde.
Och i Menottis rappa The Telephone står tekniken i vägen när Ben försöker fria till sin Lucy.
Han blir ständigt avbruten av hennes telefon
men kommer till sist på hur han ska nå henne.
Två korta, komiska operor där kärleken ligger
på lur! Föreställningens längd ca 1 tim 45 min
inkl paus.
Dergårdsteatern, kl. 19/Entré 195 kr,
skolungdom 95 kr/Biljetter på ticketmaster
eller KomIn
TORSDAG 1 MARS

Författarbesök i Floda:
Per Myrhill

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Trettiosju år gammal drabbades Per Myrhill av
en massiv stroke. Han genomgick flera operationer och placerades i medicinskt framkallad
koma under två veckor. Utgången var oviss
och han svävade länge mellan liv och död, med
oddsen 1 mot 50. Som ett sätt att ta sig vidare
har Per tecknat hela sin historia fram till idag, i
boken ”Aneurysmdimma.” Hör Per berätta!
Floda bibliotek kl 19/Ingen anmälan, fri entré

Filterbubblor och fake news

Lerums bibliotek kl. 19/Begränsat antal
platser, gratisbiljetter hämtas på biblioteket
MÅNDAG 12 MARS

Tollereds historia, del 2

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Ingvar Axelsson berättar om byns historia och
utveckling, från textilfabrikens grundande till
dagens mångsysslande.
Tollereds bibliotek kl. 18.30
TORSDAG 15 MARS

”Samtal kring demens”

Är du anhörig till någon närstående med demens? Du kan vara make/maka, barn, släkting
eller vän. Då är du välkommen till ett samtals och informations träff tillsammans med
demenssjuksköterskan i kommunen Anna
Carlström. För frågor och anmälan kontakta
anhörigstödets konsulenter: Jessica Gustavsson
0302-52 22 39, jessica.gustavsson@lerum.se.
Träffpunkt för anhöriga, Riddarstenshöjden
9, Lerum, kl 13-15
TORSDAG 15 MARS

Allsångskväll med underhållning
Arr: Nääs Dragspelsklubb, Studieförbundet
Vuxenskolan
Kaffeservering och lotter.
Parasollen Gråbo, kl. 19-21/Fri entré

Författarbesök i Floda av Per Myrhill.

TORSDAG 15 MARS

Syrningskurs – egen surkål

Föreläsning och workshop i hur du gör egen
surkål med Martin Hollmér.
Floda Frukt & Grönt, kl. 18-21
TORSDAG 22 MARS

Föreläsning med Hans Swärd

Hans Swärd är professor i socialt arbete vid
Lunds universitet och redaktör för den nya antologin ”Den kantstötta välfärden”.
F.d Ljungbergs textil, Skallsjö Prästväg 1,
Floda, kl. 18/Mingel från 17.30
TORSDAG 23 MARS

Bilder berättar

Bo Dockered presenterar sin bok.
Parasollen kl 18.30/50 kr inkl fika
LÖRDAG 24 MARS

Lerums Kammarkör

Kärlek på lur.
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Konsert ”Kyrie” – tonsättningar genom fem
sekler – ”Earth Hour-kvällen”. Kyrie betyder
Herre förbarma dig över oss. Lerums Kammarkör inbjuder intresserade och körvana sångare
att delta i denna "projekt-konsert". Välkommen
med din anmälan till kerstin.ricklund@gmail.

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

Lerum
com. Kören repeterar på onsdagar i Aspenkyrkan kl. 19-21.30.
Equmeniakyrkan, kl. 19
LÖRDAG 24 MARS

Nordiskt gästabud

Anmälan till Vanja Andersson, 0302-150 89,
före 1 mars. Vänligen säg till om samåkning vid
anmälan!
Nääs Slottskafé & Restaurang, kl. 16/
Pris 255 kr, betalas på plats

TORSDAG 19 APRIL

Föreläsning med Bengt Ericson

Bengt Ericson är en av Sveriges mest erfarna
journalister och författare till flera uppmärksammade böcker Spekulanten (2013) med avslöjande inblickar i hur Erik Penser plundrades
av det ekonomiskpolitiska etablissemanget.
Han har också skrivit kritiker och försäljningssuccén Den nya överklassen (2010) och Den
härskande klassen (2015).
F.d Ljungbergs textil, Skallsjö Prästväg 1,
Floda, kl. 18 med mingel från 17.30

TORSDAG 12 APRIL

Författarbesök i Floda: Fredrik
Svanfeldt

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Fredrik Svanfeldt berättar om sin bok ”Dömd
att springa”. Ingen anmälan, fri entré.

LÖRDAG 21 APRIL

Vårkonsert

REKO-festival på Nääs.

I samarbete med Lerum Vocalis
Equmeniakyrkan i Lerum, kl. 17

TORSDAG 17 MAJ

Floda bibliotek, kl. 19

TORSDAG 26 APRIL

TORSDAG 12 APRIL

Parasollen kl 18.30/50 kr inkl fika

Arr: Nääs Dragspelsklubb, Studieförbundet
Vuxenskolan
Kaffeservering och lotter.

Arr: Nääs Dragspelsklubb, Studieförbundet
Vuxenskolan
Kaffeservering och lotter.

MÅNDAG 30 APRIL

Vi hälsar våren på Aludden

TISDAG 22 MAJ

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

Aludden, Lerum, kl. 19.30

ONSDAG 18 APRIL

TORSDAG 3 MAJ

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
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!
Ugarit Musikband spelar folkmusik från Syrien,
mellanöstern och medelhavsländerna.

Arr: Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan
Kom och var med i bibliotekets quiz – svara på
lagom kluriga litteraturfrågor och ha chansen
att vinna ett fint bokpris! Musikunderhållning
av Kulturskolan.

Vi upprepar hemlig resa. Förra årets blev så
uppskattad. Vi åker i egna bilar. Anmälan
senast den 15 maj till Vanja Andersson 0302150 89 eller maila till Barbro på andreasson.
barbro@hotmail.com. Läs mer om Föreningen
Norden i Lerum på www.lerum.norden.se.

Bilder berättar

Allsångskväll med underhållning

Poesi på olika språk

Allsångskväll med underhållning

Parasollen Gråbo, kl. 19-21/Fri entré

I samarbete med Lerum Vocalis

Litteraturquiz

Hemlig resa

Lerums bibliotek, kl. 18.30

Start kl. 9 från Lidls parkering/Bensin
kostnad 20 kr/mil delas av alla i bilen/
Lunch betalas av var och en/Tag med egen
eftermiddagsfika

ONSDAG 9 MAJ

LÖRDAG - SÖNDAG 26-27 MAJ

Arr: Biblioteket, Studieförbundet
Vuxenskolan
Boktips för dig som läser talböcker på skiva eller med appen Legimus. Kom och prata böcker
en stund, medan du dricker kaffe. Begränsat
antal platser. Föranmälan senast 26/4 till Annika Österberg, telefon: 0302-52 14 82.

Arr: Slöjd & Byggnadsvård, AAS, SV, Lerums
kommun, HDK, Nääs Konsthantverk
REKO på Nääs handlar om schyssta val,
sunda material och hållbara liv. Var med
på workshops, föredrag, kurser, loppis,
slöjdmarknad. Se program på www.
slojdochbyggnadsvard.se.

Lerums bibliotek, kl. 18.
ONSDAG 18 APRIL

Bussresa till Västergötlands
Museum och Katas grav i
Varnhem

På museet i Skara visas bl a en utställning
om Katas grav och Vikingatidens kvinnor. Vi
hoppas också kunna lyssna på ett föredrag i
ämnet. Efter besöket på muséet åker vi vidare
till Varnhem för att besöka Katas grav och
klosterkyrkan. Lunch kommer vi att äta på
lämpligt ställe. Kostnaden ingår i resans pris
som vi beräknar till 550 kr. Anmälan senast
15 mars till Vanja Andersson 0302-150 89
eller maila till Barbro på andreasson.barbro@
hotmail.com
Avresa från Lerum station kl. 8.30/Beräknad
hemkomst kl. 18

Talbokstips med fika

Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på olika
sätt, kl. 14-15.15

REKO-festival på Nääs

Nääs, kl. 11-17/Fri entré
SÖNDAG 27 MAJ

TORSDAG 17 MAJ

Föreläsning med Jan Jörnmark

Allsång med underhållning

Jan Jörnmark är docent och doktor i ekonomisk
historia – En Lerumstudie.

Arr: Nääs Dragspelsklubb, Lerums Bygdegille,
Studieförbundet Vuxenskolan
Kaffeservering och lotter.

F.d Ljungbergs textil, Skallsjö Prästväg 1,
Floda, kl. 18/Mingel från kl. 17.30

Dergårdens Hembygdspark, kl. 14-16/Fri
entré/Tält vid regn
SÖNDAG 3 JUNI

Allsång med underhållning

Arr: Nääs Dragspelsklubb, Lerums Bygdegille,
Studieförbundet Vuxenskolan
Kaffeservering och lotter.
Dergårdens Hembygdspark, kl. 14-16/Fri
entré/Tält vid regn
SÖNDAG 10 JUNI

Allsång med underhållning

Arr: Nääs Dragspelsklubb, Lerums Bygdegille,
Studieförbundet Vuxenskolan
Kaffeservering och lotter.
Bussresa till Västergötlands Museum och Katas grav i Varnhem.

Dergårdens Hembygdspark, kl. 14-16/Fri
entré/Tält vid regn.

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

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

Hur förberedd är du?

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

Gilla oss på
Facebook!

1 gg/on 21 mar/60 kr/SV, Alingsås/ledare:
Patrik Eriksson

Arr nr 31835

Studieförbundet
Vuxenskolan
Alingsås

Läsecirkel

Vill du läsa och diskutera din upplevelse med andra läsare? Välkommen till en informationsträff.

Hantverk

1 gg/21 feb/ti 18-19/0 kr/SV, Alingsås/ledare:
Roxanna Krysell

Akvarellmålning

Måla i akvarell och utveckla både teknik och
konstnärlighet. Ofta utgår vi från en speciell
teknik eller ett tema som stöd för arbetet.

Arr nr 31956

Kreativt skrivande

Med fokus på att öppna det kreativa flödet har
vi inspirerande skrivövningar som stimulerar
alla sinnen.

7 ggr/start 6 feb/ti 10-12.15/850 kr/SV,
Alingsås/ledare: Irene Lidvall-Gullersby

Arr nr 31933

10 ggr/start löpande från den 16 jan/ti 1013/400 kr/Skånegatan 12, Alingsås/ledare:
Charlotte Wikhall

Knyppling

Skapa fantastiska spetsar! Kursen vänder
sig både till dig som är nybörjare eller erfaren knypplare. Det finns möjlighet att låna
knyppeldyna.

Arr nr 31964

Skriva roman

7 ggr/start 22 jan/må 18.30-21 (varannan
vecka)/790 kr/ SV, Alingsås/ledare/ledare:
Marianne Klasson

Med fokus på att öppna det kreativa flödet har
vi inspirerande skrivövningar som stimulerar
alla sinnen.

Tillverka egna smycken

10 ggr/start 22 jan/må 18.00-20.30/1700 kr/
Skånegatan 12, Alingsås/ledare: Charlotte
Wikhall

Arr nr 32238

Tillverka dina egna smycken av återbruk, pärlor
och läder.
2 ggr/10-11 mar/lö-sö 11-16.15/950 kr/SV,
Alingsås/ledare: Irene Lidvall-Gullersby

Arr nr 31934

Re-design – gammalt blir nytt

Vi använder sånt som vi brukar slänga och tillverkar nya bruksföremål.

Läsa och skriva

Arr nr 31965

Läsecirkel

Skriv om ditt liv! Hitta den röda tråden när du
skriver självbiografiskt.

Vill du läsa och diskutera din upplevelse med andra läsare? Välkommen till en informationsträff.
1 gg/20 feb/ti 10-11/0 kr/SV, Alingsås/ledare:
Roxanna Krysell

Arr nr 31955

Självbiografiskt skrivande

10 ggr/start 23 jan/ti 18.00-20.30/800 kr/
Skånegatan 12, Alingsås/ledare: Charlotte
Wikhall

Arr nr 31966

2 ggr/24-25 mar/lö-sö 11-16.15/950 kr/ SV,
Alingsås/ledare: Irene Lidvall-Gullersby

Arr nr 31935

Natur och trädgård
Biodling nybörjare

Lär dig grunderna i biskötsel, teoretiskt och
praktiskt. Från blomma till skörd. Du får även
en egen fadder under ditt första år.
7ggr/start 12 apr/to 19.00-21.15/1300 kr/
Jernholmen, Hemsjö/ledare: Elisabeth
Lindsten

Arr nr 31946

Motorsågskörkortet AB

Vi startar regelbundet cirklar för att ta
motorsågskörkort för behörighet AB enligt
AFS 2012:01. Välkommen med din intresse
anmälan!
Arr nr 32239
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Charlotte
Wikhall,

cirkelledare i Alingsås
Vem är du? Jag är en författare som har
skrivit nio romaner. Mitt i skogen bor jag i
ett ler-halmhus med make barn och djur. Att
få utlopp för min kreativitet har alltid varit
viktigt för mig.
Berätta om hur det är att vara cirkelledare
för SV? Det är fantastiskt roligt. Både att
inspirera andra i deras skrivande och att själv
inspireras av alla de människor jag får förmånen
att träffa som cirkelledare.
Vad är det bästa med att vara cirkelledare
hos oss? Att jag får göra det som jag är bra
på och få möjligheten att utvecklas i
mötet med cirkeldeltagarna.

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

Alingsås

Mat & hälsa

Datahjälpen

Rawfoodträffar i Alingsås

Vi är en grupp glada rawfood-entusiaster, som
träffas ungefär en gång i månaden. Tid och
plats bokas in allteftersom. Vårens första träff
blir den 6 januari. Följ alla händelser genom att
vara med i vår facebookgrupp ”Raw food team”!
Start 6 jan/15-18

Nya kurser
i vår!

Arr nr 32240

1 gg/kan bokas hela året/heldag/2500 kr/
Skattegården, Magra/ledare: Annelie
Lundberg

Arr nr 32026

30 ggr/16 jan/ ti, on, to 9.30-11.45/20 kr/
Brunnsgården, Alingsås/ledare: Bernt-Erik
Nyberg m.fl.

Arr nr 32043

Historia

Osttillverkning-ystningskurs

Kursen passar dig som vill starta gårdsmejeri,
kockar eller annan restaurang-/butikspersonal
som vill lära sig mer om osttillverkning.

Öppet hus-träffar för dig som vill lära dig mer
om dator, smart telefon eller surfplatta.

Släktforskning

Samhälle
Grannsamverkan

Vi går igenom vad ni behöver veta för att bilda
en grannsamverkansgrupp. Anmäl 3-5 personer/bostadsområde.

Lär dig hitta dina rötter, vilka datorprogram du
kan använda och hur man läser äldre dokument
och brev.
6 ggr/13 feb/ti 18-20.15/850 kr/SV, Alingsås/
ledare: Lisbeth Spogardh

Arr nr 31901

3 ggr/startar löpande vid full grupp/kvällstid

Arr nr 31898

Språk

Flygutbildning

Nyfiken på kinesiska?

Är du nyfiken på flygning? Tillsammans med
Alingsås flygplatsförening får du veta mer om
historia, om olika flygslag m.m. Avslutas med
en egen lektion i segel- eller motorplan.
8 ggr/4 apr/on 18-21/2000 kr/SV, Alingsås/
ledare: Ingvar Bragd och Malin Thorell

Arr nr 32086

Vi kommer att starta en kurs i kinesiska. Välkommen till en informationsträff för att få
veta mer!
1 gg/1 feb/to 18-19/50 kr/SV, Alingsås/ledare:
Zhihui Marie Burvall

Arr nr 31470

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

Kinesiska är ett av världens största språk. Vi
går igenom uttalsgrunder, skrivtecken samt
pinyin, det ”europeiska” sättet att skriva.
7 ggr/8 feb/to 18-20.15/950 kr/SV, Alingsås/
ledare: Zhihui Marie Burvall

Arr nr 31471

ordsoptimering lite kort. Kursledare är Carina
Lindström som innan hon startade företag har
15 års erfarenhet inom kommunikationsbyrå
och senast som försäljnings- och marknadsansvarig för Wakakuu.com, med huvudansvar för
Wakakuus sociala kanaler, bloggsamarbeten
samt övrig digital marknadsföring.
2 ggr/start 26 feb/därefter 5 mar/må 8.3011.30/1000 kr/ledare: Carina Lindström

E-handel

Dina kunder finns på nätet – Var finns du?
Varmt välkommen till en kurs där vi under två
tillfällen går igenom grunderna 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. Det blir mycket inspiration från
andra stora och små e-handelsaktörer och vi
går även igenom hur man kan jobba med digital
marknadsföring och Google för att få trafik.
Kursledare är Carina Lindström som innan
hon startade företag har 15 år erfarenhet inom
reklambyrå. Nu senast som försäljning- och
marknadsansvarig för Wakakuu.com, med
huvudansvar för Wakakuus sociala kanaler,
bloggsamarbeten samt övrig digital marknadsföring. Idag jobbar hon bl.a. med att hjälpa
e-handelsföretag att öka antalet besökare och
få dessa att bli konverterande kunder.

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

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 sök-

3 ggr/start vid tillräckligt många
anmälda/200 kr/ledare: Mona och Ronny
Johansson

Välkommen med din intresseanmälan.

Kurs i kontrollansvar – grund
(KA enl PBL)

De flesta större byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och
bygglagen (PBL). Genom denna kurs får du
dokumenterad kunskap inom bygglagstiftning
m.m. Hemstudier är obligatoriska. I samband
med utbildningen kan man, till extra kostnad,
tentera och ansöka om certifiering. Diplom efter genomgången utbildning utdelas.
3 ggr/start 13 mar/ti 16-20/5500 kr/ledare:
Ove Bregéus

Kultur
ONSDAG-SÖNDAG HELA ÅRET

Gårdsvisning, getgård

2 ggr/start 13 mar/därefter 20 mar /ti 8.3011.30/1000 kr/ledare: Carina Lindström

Arr: Skattegårdens lantost, Studieförbundet
Vuxenskolan
Välkommen att följa med och se hur vi arbetar
med våra djur och få lära dig mer om livet på en
getgård.

Bokföring, grundkurs

Skattegårdens lantost, Magra, kl. 10-12
drop-in/Fri entré

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

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

Starta eget

Går du i starta-eget-tankar? Då är denna kurs
något för dig! I den här kursen går vi igenom; att

Några föreningar vi samarbetar med
Vi samarbetar gärna! Här är några av dem vi redan gör det med: Alingsås Biodlarförening,
Anten-Gräfsnäs Museijärnväg, FUB, Gräfsnäs bygdegård, Historiska sällskapet,
Kulturföreningen Tornet, LRF, Långareds, Hemsjö och Ödenäs hembygdsföreningar, Mjörns
Ångbåtsförening, Samlarringen, SPF Bjärke och Hjorten.
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utveckla en affärsidé, varför starta eget, att göra
en affärsplan, olika företagsformer, lagar och
regler vid företagande, ansvar som egen arbetsgivare, bokföring och skatter samt finansiering.

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

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

SmåföretagsAkademin

NYHET!

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

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

med det lokala partnerskapet som
finns där.
Bland ämnena i baspaketet finns
bokföring, starta eget, sociala medier, e-handel, entreprenadjuridik
och kontrollansvar för bygg och
entreprenad. För mer detaljerad information om dessa kurser se under
respektive ort.
Har du frågor rörande andra
ämnen kontakta respektive kontor.
Vill du bli lärare i Småföretags
Akademin? Kontakta Johan Eklund,
verksamhetschef, på 0705 339 117
eller johan@sv.se.
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Kurser för
företagare!
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Slöjd, hantverk & byggnadsvård

Kursverksamheten
på Nääs
Sedan 2004 samarbetar avdelningens Lerumsenhet med Västarvet
om kursverksamhet på Nääs. Tillsammans omfattar nu verksamheten
cirka etthundra kurser varje år. Det är Sveriges största utbud av korta
kurser inom slöjd, hantverk och byggnadsvård.

Samtidigt som kurserna ger kunskap om traditionella tekniker och
material för de kulturarvet vidare.
De ger också stor nytta för de deltagare alla deltagare som har att
vårda äldre byggnader. Slöjd och
hantverkskurserna utgår från det
traditionella men har ofta en modern
twist i sin inriktning.
I den fantastiska miljön på
Nääs  –  som med fog kallas slöjdens
vagga  –  har kurser anordnats sedan
1872. Syftet på den tiden var först ge
barn en möjlighet att få utbildning
och lära sig ett yrke. När folkskolorna sedan startade i Sverige uppstod
ett behov av slöjdlärare. Därför inrättades 1875 en högre avdelning vid
slöjdskolan på Nääs. Där arrangerades ettåriga kurser för slöjdlärare.
År 1882 ansåg man att slöjdundervisningen i skolan skulle utföras av
klasslärare snarare än en facklärare. Därför arrangerades vid det som
kom att kallas Slöjdlärareseminariet
på Nääs kortare fortbildningskurser
för klasslärare. Dessa kurser var på

fem – sex veckor. Nääs blev vida känt
för sin slöjdutbildning och mellan
1880-1914 kom elever från 40 olika
länder i alla världsdelar. Nääs blev
ett internationellt centrum inte bara
för slöjdkurser av olika slag utan
även för kurser i andra praktiska
ämnen som sång, dans och olika
idrotter.

sedan många år, säger Ulrika Lindh
som är samordnare på Byggnadsvård Nääs.
–  Genom de olika kompetenser
som finns i respektive organisation
och de olika kanaler vi har ut blir
det bättre än om man skulle göra allt
själv. Vi når nu ut på ett fantastiskt
sätt med vårt fina utbud av kurser.

På Nääs betonades alltid kroppsarbetets vikt och lärarens betydelse
för barnets allsidiga och harmoniska utveckling. I denna anda pågick
verksamheten till 1960 då utbildningen förstatligades och flyttade till
Linköping.
År 1966 bildades föreningen Näässamfundet av före detta elever och
lärare vid Nääs. Man har hållit kulturtraditionerna vid liv och genomfört sommarkurser i slöjd, hantverk,
sång, musik och dans sedan dess.
Föreningen Näässamfundet samverkar sedan flera år med Studieförbundet Vuxenskolan.
–  Vi har ett fint samarbete med SV

Idag är utbudet av kurser helt
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unikt. Både med sitt djup och sin
bredd inom de olika områdena slöjd,
hantverk och byggnadsvård.
Bland ämnena under våren 2018
kan nämnas El i gamla hus, Skärpa
verktyg, Lägga och renovera spåntak, Skärsvarvning, Murning med
lera, Fönsterrenovering, Fläta växtstöd och Retrobroderi,
Kurserna sker dels i de anrika lokaler som Studieförbundet Vuxenskolan hyr av Näässtiftelsen i fd Slöjdlärareseminariet. Dessa lokaler har
namn som Ritsalen, Vinkelsalen och
Långa Salen. Långa Salen anses vara
Sveriges mest omtalade slöjdsal. Men

ibland äger kurserna rum ute på olika
objekt för att göra mest nytta och bli
så verklighetstrogna som möjligt.
På Nääsområdet finns också Slöjd
& Byggnadsvård som är en del av
Västarvet. Slöjd & Byggnadsvård
är Västsveriges största centrum för
byggnadsvård och har permanent
utställning, temautställningar, byggnadsvårdsbutik och referensbibliotek. Rådgivning i byggnadsvårdsfrågor i kostnadsfri.
–  Det är enorm resurs för våra
kurser, säger Johan Eklund, verksamhetschef på Studieförbundet
Vuxenskolan.
Han tillägger att det är samverkan mellan Västarvets hemslöjdskonsulenter, bebyggelseantikvarier
och Studieförbundet Vuxenskolan
som är nyckeln till framgången som
kursverksamheten på Nääs rönt.
Självklart är Näässtiftelsen också en
viktig partner som förvaltar de olika
kurslokalerna och hela Nääsområdets kulturrikedom.
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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!

