Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben.

Välkommen till SV Göteborgsregionen Sydosts nyhetsbrev
Alingsås - Lerum - Mölndal - Partille

SV ställer om och ställer upp
Vi på Studieförbundet Vuxenskolan behövs mer än någonsin och vi ställer
upp. Det märks inte minst på all verksamhet som inte kan bedrivas som
normalt i denna tid. Här gör vi en stor och omfattande omställning för att
möta alla behov av bildning för både föreningar och enskilda deltagare, bl.a.
genom att ställa om den verksamhet som går till att bedrivas digitalt. Många
kurser och kulturarrangemang är redan i gång; allt från litteratur- och
skrivarcirklar, matlagning och hantverk till kulturupplevelser på äldreboenden.
Vi följer såklart myndigheternas riktlinjerna ang. Corona-Covid-19, allt för din
trygghet och säkerhet.
Planeringen för hösten är i full gång och vi önskar dig varmt välkommen till
oss i våra kommuner Mölndal, Partille Lerum och Alingsås!
Ann-Marie Winberg, Avdelningschef

På gång hos oss

Fermentering

Lär dig slå med lie

Lerum: Kurserna i fermentering är

Lerum: Lär dig slå en äng under en

flyttade till den 30 maj och de båda

kurs med LieMats!

kurserna mjölksyrning och
kombucha har slagits samman till en
kurs och hålls i den stora salen i
Lekhuset på Nää.

LÄS MER

LÄS MER

Replokaler i Mölndal

Bli vän med din rullstol

Mölndal: På Musikberget i Mölndal

Mölndal: Detta vänder sig till alla

samarbetar SV med Musikutveckling

de som är ovan med sin rullstol och

AB för att kunna erbjuda replokaler

vill komma igång med grunderna i

till musikgrupper i alla möjliga

rullstolsteknik. Idag finns inget

genrer. Det finns möjlighet att hyra

liknande om man inte har fått

månadsvis eller per timma. Ledig

remiss till rehab. "Rullegruppen"

plats finns nu! Ytterligare

består av eldsjälar som vill

information på

underlättar för de som är

www.musikberget.com samt via

rullstolsburna alt. som så

johan.bergquist@sv.se, 0722-00 36

småningom kommer att bli

51.

rullstolsburen. För frågor och info:
0722-003650
LÄS MER

SV Alingsås startar Alingsås

SV Partille ställer om!

odlar- & trädgårdsnätverk

Partille: SV i Partille håller som

Alingsås: Bor du i Alingsås

bäst på att ställa om till att lära oss i

kommun och är intresserad av

att tänka i nya banor inför

odling eller trädgård – gå med i vårt

höstterminen, bli mer digitala, spela

nätverk och få tillgång till

in filmsnuttar med spännande cirkla

odlingslotter, rabatt på kurser och

och mycket mer. Vill du bli mer

föredrag, förhandsinbjudningar mm.

digital och prova hålla kurser delvis

Följ vår Facebooksida och bli

eller helt digitalt, hör av dig till oss

medlem genom att maila

031-26 55 70 mån-tors 10-14. Följ

daniel.palm@sv.se.

även gärna vår Facebooksida!

FÖLJ OSS

FÖLJ OSS

Hittar du inte något för dig?
Se vårt kursprogram!
Klicka för att se hela vårt utbud i
kursprogrambladet.

Anmäl dig direkt via vår hemsida
eller till: grsydost@sv.se

Sök bland alla våra
kurser & evenemang
på vår hemsida!

Välkommen till oss på SV Göteborgsregionen Sydost
Hemsida: www.sv.se/grsydost
E-post: grsydost@sv.se
Partille (säte): Gamla Kronvägen 62E, 433 33 Partille
Telefon: 031-26 55 70 | E-post: partille@sv.se
SV Partille Facebook
Alingsås: Torggatan 6, 441 30 Alingsås
Telefon: 0322-104 05 | E-post: alingsas@sv.se
SV Alingsås Facebook
Lerum: Hedeforsvägen 58, 443 38 Lerum
Telefon: 0302-158 58 | E-post: lerum@sv.se
SV Lerum Facebook
Mölndal: Gamla Torget 43, 431 34 Mölndal
Telefon: 031-87 47 46 | E-post: molndal@sv.se
SV Mölndal Facebook
Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen Sydosts nyhetsbrev med
info om vår verksamhet går ett par gånger per år ut till dig som varit i
kontakt med oss tidigare. Vill du inte ha vårt nyhetsbrev så avregistrerar du
dig enkelt nedan.

https://www.sv.se/grsydost
Vill du inte längre ha e-mail från oss?
Klicka här

