Kurser & evenemang HT20
Mölndal

Plats för dig

Välkommen till oss!
Nu börjar en härlig och lärorik höst på Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal.
Mer information om våra kurser och arrangemang samt anmälan hittar du på www.sv.se/
molndal.
Frågor? Kontakta oss: molndal@sv.se | 031 - 87 47 46 | eller besök oss: Gamla Torget 43.
Våra expeditionstider är måndag till torsdag klockan 10:00 - 14:00.
Obs! Anmälningsvillkor hittar du på www.sv.se/om-sv/svs-anmalningsvillkor/

Mat & Dryck

Surdegsbakning med
Victor Munthe
Nybörjarkväll!
Arr.nr: 45689
1 ggr | 550 kr | 17.00-20.00
Start 2020-10-27
Ledare: Victor Munthe

Start 2020-10-28
Ledare: Victor Munthe

Kimchi - Fermenterade
grönsaker
Arr.nr: 45361
1 ggr | 650 kr | 18.00-21.00
Start 2020-11-11
Ledare: Lisa Palm

Hur kan vi må bättre av
gröna miljöer och trädgårdar
och få en hållbar trädgård?
Arr.nr: 45924
1 ggr | 750 kr | 10.00-15.00
Start 2020-10-04
Ledare: Annika Persson

Trädgårdsdesign - Sten,
belysning och
prydnadsgräs
Fördel med viss
trädgårdskunskap.
Arr.nr: 42615
1 ggr | 750 kr | 10.00-16.00
Start 2020-10-04
Ledare: Sophie Hamilton

Matlagning för
ungdomar med Victor
Munthe
Samarbete med Folkhälsa i
Mölndals stad som finansierar
kursen. Eventuella allergier
måste uppges vid anmälan.
Arr.nr: 45688
1 ggr | Ingen kostnad kr |
17.00-20.00
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Trädgårdsdesign - Eget
projekt
Trädgård

Trädgårdssöndag - En
hållbar trädgård året
om
Med trädgårdsmästare från
Gunnebo Slott och
Trädgårdar.

Fördel med viss
trädgårdskunskap.
Arr.nr: 42426
1 ggr | 750 kr | 10.00-16.00
Start 2020-09-20
Ledare: Sophie Hamilton

Höns i trädgård - Hur
gör man?
Arr.nr: 45818

För anmälan och mer information: 031 - 87 47 46 | sv.se/molndal

1 ggr | 575 kr | 10.00-15.00
Start 2020-10-18
Ledare: Hanna Nyqvist
Sång

Feragen, 0722-003650
Arr.nr: 45377
6 ggr | 0 kr | 18.30-20.15
Start 2020-10-29
Ledare: Ulrika Nandra

Yoga för NPF föräldrar

En hälsosam röst
Unik röstkurs med
musikalartisten och
sångcoachen Anna Fallström.
Alla kan delta!
Arr.nr: 45676
6 ggr | 2900 kr
Start 2020-11-05
Ledare: Anna Fallström

Digital bokcirkel
Språk

Turistspanska 1 - Sätt
guldkant på din
semester!
Inga förkunskaper krävs!
Arr.nr: 42516
5 ggr | 780 kr | 18.00-19.30
Start 2020-09-14
Ledare: Ewa Bazarnicka
Skrivande

Kreativt skrivande
nybörjare - ONLINE
Med författaren Ulrika
Nandra.
Arr.nr: 46034
4 ggr | 1200 kr | 18.00-20.15
Start 2020-10-20
Ledare: Ulrika Nandra

Kreativt skrivande
fortsättning - ONLINE
Med författaren Ulrika
Nandra.
Arr.nr: 46033
4 ggr | 1200 kr | 18.00-20.15
Start 2020-10-19
Ledare: Ulrika Nandra

Kreativt skrivande för
anhöriga - ONLINE
I samarbete med Anhöriglots.
Info & anmälan: Anna-Karin

Arr.nr: 45445
4 ggr | 0 kr | 18.00-20.00
Start 2020-10-13
Ledare: Torsten Palm

Med författaren och
journalisten Ulrika Nandra.
Arr.nr: 46035
4 ggr | 1200 kr | 18.30-20.15
Start 2020-11-16
Ledare: Ulrika Nandra

Yogagemenskap för anhöriga
till barn med särskilda behov/
NPF-diagnos (ex. autism,
ADHD, Tourettes eller
språkstörning). Anmälan: SV,
0722-003650. Samarbete
med Anhörigstöd och Enhet
Folkhälsa.
Arr.nr: 45403
6 ggr | 0 kr | 18.30-20.00
Start 2020-09-10
Ledare: Anna Skog Malcus

Släktforskning

Släktforskning
nybörjare - DAG
Arr.nr: 45677
6 ggr | 1280 kr | 13.00-16.00
Start 2020-10-05
Ledare: Einar Gustavsson

Kom igång med
programmet Disgen ONLINE
Provversion kan laddas ner på
https://www.dis.se/disgen
Arr.nr: 45931
4 ggr | 1090 kr
Ledare: Christina Claeson
Övriga kurser

Bli vän med din rullstol
- Rullstolsteknik

Gode Mannes ABC Halvdistans
Sista anmälningsdatum är en
vecka innan start. Observera
att kursen inte ger kunskap
för god man för ensamkommande barn. Sista
tillfället är ett provtillfälle,
efter godkänt prov erhålles
ett intyg. För frågor om hur
man får uppdrag som god
man i Mölndals stad var god
kontakta "Överförmyndare i
samverkan" på tel 031-315
18 80.
7 ggr | 2500 kr | 18.00-20.30
Start 2020-10-21
Ledare: Boel Holgersson

För dig som känner dig
osäker att hantera din rullstol
i offentliga miljöer. I
samarbete med Enhet
Folkhälsa. Info: Torsten Palm,
0739-20 58 21.

För anmälan och mer information: 031 - 87 47 46 | sv.se/molndal
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Föreningar
Föreningslivet och Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal
Föreningsliv och folkbildning hänger intimt samman.
När det moderna föreningslivet växte fram i slutet av 1800-talet stod ökad bildning högt upp på dagordningen. Detta
lever vidare i våra dagar.
I Mölndals stad finns ett rikt och varierat föreningsliv som består av ca 270 föreningar i olika formationer och syften.
Av dessa är 200 idrottsföreningar och ca 40 Kulturföreningar.
Av dessa jobbar SV med ca 35 stycken på olika sätt och i olika grad beroende på hur vårt samarbete ser ut.
Främst arbetar vi tillsammans med studiecirklar och olika kulturverksamheter vilka är SVs verksamhetsgrund men
vissa föreningar behöver annat stöd som är mer föreningstekniska. Det kan handla om ren föreningsteknik eller
detaljfrågor i styrelsearbetet där vi, som extra service, i mån av tid naturligtvis kan vara behjälpliga. Vi får också
frågor från föreningar som ligger i startgroparna om vi kan hjälpa till med föreningsbildandet och cirklar kring det. Där
stödjer vi också upp.
En bra studieverksamhet är bra för föreningen. Det väcker intresse och nyfikenhet både hos gamla och nya
medlemmar. För många föreningar blir cirkelverksamheten en inkörsport och ett sätt att värva nya medlemmar och
som ny medlem i en förening blir det ett snabbt och enkelt sätt att bli delaktig.
Vill du veta mer om hur vi kan samarbeta, stötta och utveckla din förening tar du kontakt med oss på SV-kontoret i
Mölndal. Tel. 031-87 47 46 eller molndal@sv.se
Trädgårdsnätverket i Mölndal
Trädgårdsnätverket i Mölndal startades av trädgårdsintresserade i Mölndal, Kållered och Lindome under våren 2007 i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Sedan dess har det ordnats mängder med utflykter, plantbytardagar,
föreläsningar, kurser och trädgårdsresor.
Det är gratis att vara medlem. Trädgårdsnätverket är ingen förening och har därför ingen styrelse. Istället finns en
arbetsgrupp som planerar och anordnar aktiviteterna. Allt bygger på frivilliga krafter, alla idéer är välkomna!
Vill du gå med i nätverket? Mejla Studieförbundet Vuxenskolan på molndal@sv.se. Säsongens program mejlas ut.
DIS-Väst – Datorstöd i släktforskning
DIS-Väst är en av åtta regionala föreningar inom Föreningen DIS .DIS-Väst startade sin verksamhet hösten 1987 och
har omkring 3000 medlemmar runt om i regionen, men också i vårt västra grannland Norge. Föreningen verkar för
användning av datorer och IT i släktforskningen.
I vår lokal på Gamla Torget i Mölndal finns ett antal datorer med en mängd databaser och programvaror för dig som
vill släktforska. Våra kurser i Disgen och Släktforskning håller vi också där. I lokalen har vi också temakvällar där vi
bland annat tar upp tekniska frågor, DNA och annat spännande.
Dis-Västs medlemsblad Disketten kommer ut fyra gånger per år.
Vi visar gärna Disgen, Disbyt och RGD om så önskas. Tag kontakt med någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på
vår hemsida http://dis-vast.o.se/
Ekebackens pensionärsslöjdare
Intresserad av trähantverk? I vårt snickeri i Kållered finns t ex svarv, andsåg, planhyvel, klyvsåg, kap, girsåg och
mycket mer. Vi hjälper och instruerar varandra men du måste ha någon erfarenhet av att slöjda tidigare. Arbetet
blandas med fikapauser och diskussioner till allas trivsel och glädje. Varmt välkommen!
Vid intresse kontakta:
Christer tel 0704-533194
Gunnar tel 0706-495009
Studieförbundet Vuxenskolan 031-874746
Demensföreningen
Vi är stolta över vårt samarbete med Demensföreningen Mölndal/Härryda som arbetar ideellt och gör stor skillnad för
demenssjuka och deras anhöriga. De arbetar bland annat med att;
Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter. Informerar och påverkar politiker och tjänstemän. Samverkar med
kommuner, landsting, andra myndigheter och organisationer. Har nätverk för unga anhöriga. Har samtalsgrupper för
personer som nyligen fått sin demensdiagnos och är i ett tidigt skede.
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Musik och
kulturverksamhet
Musikberget
Replokaler
Konsert- och eventlokal
Danslokal
www.musikberget.com
intresse@musikberget.com
Nikolas Gialtrinos - Musikutveckling: 0738-53 68 08
Johan Bergquist - SV Mölndal: 0722-00 36 51

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

Mölndalsgalan
Gillar du att spela teater, dansa och sjunga?
Mölndalsgalan är en fri musikteatergrupp för
personer med funktionsvariationer från 15 år och
uppåt! Vi ses varannan måndag kl.17.45-20 på
Konskollektivet i Mölndal.
Kom och prova en gång gratis!
Kontakta anna@konstkollektivet.se

Musikens änglar
En musikcirkel som repar på Baazgatan 7 i Mölndal
på torsdagarna. Vi spelar instrument, sjunger, och
har framförallt kul ihop! Vi spelar allt från Cornelis/
Elvis till Avicii.
Nu hoppas vi på fler deltagare till höstterminen
2020.
Vid intresse kontakta anna-karin.feragen@sv.se eller
lars.nyren@icloud.com och berätta om dig själv.

Vi söker cirkel- och kursledare i
olika ämnen!
Intresserad? Kontakta oss:
031 - 87 47 46

Gamla Torget 43
431 34 Mölndal
molndal@sv.se | 031 - 87 47 46
www.sv.se/molndal

