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

Glad påsk önskar vi på
Studieförbundet Vuxenskolan
Göteborgsregionen Sydost!
Nu har vi levt drygt ett år under en världsomfattande pandemi, livet har
förändrats i sina grundvalar och det vi tidigare tog som självklart har nu blivit
föremål för riskanalyser och säkerhetsåtgärder. När vi i mars förra året
pratade om några månader till och med eller veckor, innan allt skulle bli som
vanligt, hade vi ingen aning om vad som väntade oss. Och tur är väl det.
Men nu är vi som sagt här, drygt ett år senare och med helt nya erfarenheter
och kunskaper vilka vi faktiskt inte vill vara utan. Under det gångna året har
vi utbildat både oss och en stor mängd cirkelledare i att hålla digitala cirklar
och föreläsningar, ett axplock av dessa kan du läsa mer om nedan. Pandemin
har också fått oss att flytta ut ur våra lokaler, efter påsk drar vi i gång med
utomhuskurser och möter våren samtidigt som vi skaffar oss nya lärdomar
och nya vänner.
Vaccinationen äri full gång, och det är nu långt fler som blivit vaccinerade
än som blivit smittade, fåglarna kvittrar och dagarna blir längre.
Det är inte över än, men det kommer att bli lättare.
Nästa vecka är det påsk och vi hoppas att ni får riktigt härliga helgdagar!
Ta hand om er!
Ledning och personal, Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen
Sydost

Bildningskanalen
På kvinnodagen den 8 mars hade
SV GR Sydost premiär för vår egna
YouTube kanal - ”Bildningskanalen!"
Här kommer vi under våren att
sända föreläsningar och visa klipp
från avdelningens
folkbildningsarbete. Du kan redan
nu kolla på en föreläsning om
bildningsaktivisten och fredskämpen
Rut Adler.

LÄS MER

Ett litet urval av vårt utbud:

Utomhuskurser på vår

Kraftsamling Alingsås -

stadsodling i Nolhagaparken!

Onlinekurser för företagare

Alingsås: Lär dig akvarellmålning,

Distans: Behöver du lära dig var du

spanska, släktforskning eller

tjänar respektive förlorar pengar?

italienska i sällskap av fågelkvitter

Har du koll på bokföring ? Hur

och bristande knoppar. I april slår vi

skapas ett tryggt ledarskap och vad

upp ett partytält (utan väggar)

innebär intraprenörsskap?

utanför vår verkstad i den vackra

Kraftsamling Alingsås är en

Nolhagaparken och njuter av våren

nystartad satsning på företagare.

samtidigt som vi umgås och och lär

Inom denna ram erbjuder vi flera

oss nya saker tillsammans. Allt på

olika utbildningar och kunskaper

ett tryggt och coronaanpassat vis.

som rör det mesta inom
företagande.
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Kreativt Skrivande för

Exteriör färgsättning för

anhöriga - Onlinekurs

husägaren - Onlinekurs

Mölndal: Denna kurs är för dig som

Distans: Känns det svårt med

har en närstående med demens eller

färgsättning på ditt hus? Ska du

Alzheimers. Målet är att skapa en

måla om och är osäker på vilken

känsla av utveckling och glädje

kulör du ska använda? Vill du veta

genom kreativitet. Ledare är

vilka färger ditt hus haft från

journalisten och författaren Ulrika

början? Då är den här onlinekursen

Nandra. Kursen riktar sig till dig som

för dig! Vi går i genom

är boende eller har en närstående i

arkitekturstilar för småhus, hur man

Mölndal. I samarbete med

hittar spår av äldre färgsättning och

Anhöriglots Mölndal.

hur du kan tänka när du ska välja
kulörer till ditt hus.
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Fermenterade grönsaker

Målning & teckning

- Onlinekurs

- Onlinekurs

Distans: Fermenterade grönsaker

Distans: Då vi lever i distanserade

är både gott och nyttigt! Här lär du

och isolerade tider kanske lusten att

dig mjölksyrningsprocessen online

måla och skapa och vara

tillsammans med vår kunniga

tillsammans är ännu större än

ledare. Kursen börjar med en

innan. Därför har vi tillsammans

teoretisk genomgång av

med vår ledare Susanne Edfeldt

mjöksyrning. Sedan blir det praktisk

tagit fram en digital kurs i teckning

tillverkning av ungefär en liter

och måleri. Välkommen att vara

syrade grönsaker som du tillreder i

kreativ och upplev glädjen i att

en glasburk.

skapa med oss!
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Farbror Grön: Odla där du är -

Ulrika Nandra: Om makt och

Onlineföreläsning

framtidens invånare

Distans: Låt dina fönster, din

- Onlineföreläsning

balkong eller din täppa digna av

Distans: Välkommen till

skördar året runt! Bloggaren och

onlineföreläsningen: "Om makt och

författaren Johannes Wätterbäck,

framtidens invånare - vem har

som tillsammans med sin partner

kontrollen egentligen?"

utgör Farbror Grön, brinner för att

För en socialt hållbar

sprida kunskap om hemmaodling

samhällsutveckling behöver ordet

och kretsloppstänkande. Hör honom

makt komma i fokus hos såväl

berätta om hur vi kan odla ätbart

invånare som ledare. Ulrika Nandra

under en betydligt större del av året

ifrågasätter och utmanar oss i den

än vi kanske trott var möjligt.

konventionella synen på makt.
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Hittar du inte något för dig? Se alla våra kurser online!
Klicka för att komma till vår hemsida.
Anmäl dig direkt via vår hemsida eller till: grsydost@sv.se
Kontakta oss!
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.

Plats för hållbarhet

Klicka här om du inte längre vill ha e-mail från oss.

