Studieförbundet Vuxenskolan
Alingsås • Partille • Mölndal • Lerum

Kurser & evenemang våren 2019

Nu stundar snart en härlig vår!
Vi i Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen Sydost är glada för att återigen distribuera detta färgglada studieprogram, sprängfyllt
med intressanta och lärorika kurser och övriga
arrangemang. Det finns något för alla här tycker
vi. Vi vill att du som deltagare hos oss ska känna
dig varmt välkommen. Det är viktigt för oss att
du får ut mycket av att ha deltagit i våra
kurser. Därför har vi i SV nu digitala
deltagarenkäter som vi då och då
kommer att skicka ut till dig
efter kursens slut. Där kan du
lämna feedback till oss på
vad som varit bra respektive
mindre bra samt också ge
förslag på nya roliga och
intressanta kurser till nästkommande termin. Vi uppskattar mycket ditt deltagande
i dessa så att vi kan bli ännu
bättre. Nytt för i vår är att vi har
nya fina lokaler i Alingsås som ligger
centralt strax intill stora torget. Vi hoppas
att du ska trivas där och titta gärna in och besök
oss där samt naturligtvis på våra övriga trevliga
kontor i Mölndal, Partille och Lerum.
Saknar du något? Som till exempel att lära dig
mer om hur samhällets pågående digitalisering
påverkar dig. Hör av dig så ser vi om vi kan starta
upp en kurs. Har du kompisar som också vill lära

sig detsamma så kanske vi kan starta på direkten.
I vårt samhälle idag behövs vi som studieförbund mer än någonsin och jag skulle vilja tipsa
specifikt om ett studiematerial som heter ”Vi
måste prata” och handlar om att prata med varandra med respekt och skapa tillit. Det materialet finns på SVs webbplats under sv.se/demokrati.
Man kan med fördel använda materialet
i samtalsgrupper av olika slag och
förstås i samverkan med vårt lokala SV kontor där deltagarna
kan träffas. Kontakta oss för
mer information. I skrivande stund är det mörkt och
kallt ute men i fönstren
lyser ljus av diverse slag
vilket ger hopp och förtröstan om en ljusare tid både
bildligt och symboliskt.
Genom vår verksamhet bidrar vi till ett mer inkluderande
lokalsamhälle där vi kan möta varandra med tillit och respekt. Vår verksamhet präglas av SVs värdegrund som du kan läsa
om i detta program.
Varmt välkommen till en inspirerande, kul
och lärorik vår hos oss på SV.

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.
• avanmäler du dig eller avbryter kursen p g a
sjukdom eller avflyttning från orten återbetalas
del av kursavgiften mot intyg.
• ej avbokade biljetter debiteras.
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Alingsås
Torggatan 6, 441 30 Alingsås
alingsas@sv.se
TEL: 0322-104 05
WEBB: sv.se/alingsas
ADRESS:
MAIL:

Ann-Marie Winberg
Chef för SV Göteborgsregionen Sydost

Viktigt att veta
Anmälan Observera att vi inte regelmässigt

Innehåll

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.

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

Administration av personuppgifter

Vi administrerar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).
Personuppgifter För oss på SV har det alltid
varit viktigt att dina personuppgifter hanteras
på ett tryggt och säkert sätt. Vi har uppdaterat
vår integritetspolicy som beskriver hur och
varför vi behandlar dina uppgifter. Den finns att
läsa mer om på vår hemsida sv.se.
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.

Johan Eklund
Maria Graf
FOTO: Helena Lilja, Johan Eklund, Adobe Stock, Pexels
TRYCK: Markbladet Tryckeri

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

Lerum
Hedeforsvägen 58 B, 443 38 Lerum
lerum@sv.se
TEL: 0302-158 58
WEBB: sv.se/lerum
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Hållbar utveckling
SV arbetar för ett samhälle som är
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.
Detta genomsyrar all vår verksamhet.

Vi samarbetar med
över 200 föreningar
och organisationer!
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.

Motiverande insatser
På uppdrag av riksdag och regering erbjuder vi följande verksamhet:
Kvinna, du kan mer än du tror! – motiverande insatser för lågutbildade
utrikesfödda kvinnor med syfte att motivera kvinnor som av olika skäl inte
deltar i utbildning som främjar deras chans till jobb samt att stärka deras
självförtroende.
Jämlik skola för alla! – insatser för att stärka föräldrars delaktighet i elevers
lärande i syfte att ge alla barn samma förutsättningar så att skolan blir mer jämlik.

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

Vi söker
cirkel- och kursledare
i olika ämnen
Intresserad? Kontakta:
ALINGSÅS: niclas.lideskar@sv.se
LERUM: diana.scarpati@sv.se
PARTILLE: annelie.brattfors@sv.se
MÖLNDAL: helena.lilja@sv.se

För mer information, kontakta Sanela Omanovic,
sanela.omanovic@sv.se, 031-26 55 70
Sprid gärna information om detta om ni har nätverk som berörs.

Det här är
Studieförbundet
Vuxenskolan
SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med
studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter. Vi samarbetar också med en mängd
organisationer och föreningar på både nationell och lokal nivå.
SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn
bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra
människor och med hänsyn till miljön.
SV är mångfaldens studieförbund och den mest pådrivande och engagerande
lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur om samhälle.

SV Musik
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: maria.olsson@sv.se
MÖLNDAL: johan.bergquist@sv.se/anders.lenneras@sv.se
ALINGSÅS: niclas.lideskar@sv.se

Alingsås

ADRESS: Torggatan 6, 441 30 Alingsås
MAIL: alingsas@sv.se TEL: 0322-104 05

1 ggr/8 maj/on 18-21/630 kr/SV, Alingsås/
ledare: Torsten Palm

Arr nr 32754

Fermenterade drycker

Lär dig tillverka hälsosamma fermenterade
drycker utan alkohol med ingredienser av grönsaker, frukt, bär, kryddor och honung.
1 gg/14 apr/on 18-21/450 kr/SV, Alingsås/
ledare: Torsten Palm

Arr nr 33555

Samhälle

Hantverk

Grannsamverkan, Alingsås

Akvarellmålning

Måla i akvarell och utveckla både teknik och
konstnärlighet. Ofta utgår vi från en speciell
teknik eller ett tema som stöd för arbetet.
7 ggr/start 22 jan/tis 10-12/850 kr/SV,
Alingsås/ledare: Irene Lidwall-Gullersby

Arr nr 37038

Akvarellmålning för nybörjare
– intresseanmälan

Måla i akvarell och utveckla både teknik och
konstnärlighet. Ofta utgår vi från en speciell
teknik eller ett tema som stöd för arbetet. Kursen går på helgen. Start vid full grupp.
7 ggr/start vid full grupp/helger/850 kr/SV,
Alingsås/ledare: Irene Lidwall-Gullersby

Arr nr 37223

Natur & Trädgård
Motorsågskörkort AB

Kommer du att använda motorsåg på någon
annans mark än din egen? Då är denna kurs
för dig! Avser motorsågskörkort för behörighet
AB enligt AFS 2012:01. Start 17 januari 2018.
5 träffar + uppkörning. Övriga datum bestäms
fortlöpande tillsammans i gruppen. Två olika
starter/ledare.

Vi går igenom vad ni behöver veta för att bilda
en grannsamverkansgrupp. Tre träffar varav
träff 2 sker på hemmaplan i egen regi tillsamman med dina grannar. Vid träff ett och tre
finns handledare på plats, från Alingsås kommun eller Polisen. Anmäl upp till 3-5 personer
per bostadsområde. Sista anmälningsdatum
28 februari I samarbete med Polisen och
Alingsås kommun. Kostnadsfritt.
3 ggr/start 7 mar/ må 18-21/0 kr/SV, Alingsås/
ledare: Charlotte Klug

Arr nr 37153

Grannsamverkan, Bjärke i
Alingsås

Vi går igenom vad ni behöver veta för att bilda
en grannsamverkansgrupp. Tre träffar varav
träff 2 sker på hemmaplan i egen regi tillsamman med dina grannar. Vid träff ett och tre
finns handledare på plats, från Alingsås kommun eller Polisen. Anmäl upp till 3-5 personer
per bostadsområde. Sista anmälningsdatum 5
februari. I samarbete med Polisen och Alingsås
kommun. Kostnadsfritt.
3 ggr/start 12 feb/ti 18-20/0 kr/SV, Alingsås/
ledare: Charlotte Klug

Arr nr 37154

6 ggr/start 17 jan/tors 18-21/5250 kr/SV,
Alingsås/ledare: Morgan Svensson

Arr nr 37040

6 ggr/start 21 feb/tors 18-21/5250 kr/SV,
Alingsås/ledare: Bernt Olsson

Arr nr 37047

Gilla oss på
Facebook!

Motorsågskörkort AB –
intresseanmälan

Studieförbundet
Vuxenskolan
Alingsås

Vi startar regelbundet cirklar för att ta motorsågskörkort för behörighet AB enligt AFS
2012:01. Välkommen med din intresseanmälan
om ingen av tiderna på övriga grupper passar
just nu!
Arr nr 32239

Datahjälpen

Mat & hälsa
Mjölksyrning av grönsaker

Vi lär oss att syra grönsaker, främst vitkål men
kanske också blandade grönsaker. Vi provsmakar också olika syrade produkter.
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Öppet hus-träffar för dig som vill lära dig mer
om dator, smarttelefon eller surfplatta. Drop in
med fikapaus.
10 ggr/start 22 jan/ti, on, to 9.30-11.45/
20 kr/Brunnsgårdens matsal, Alingsås/
ledare: Bernt-Erik Nyberg m.fl.

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

Alingsås
Välkommen med din intresseanmälan på 032210405, alingsas@sv.se eller sv.se/alingsas
5 ggr/Torggatan 6/1000 kr/ledare: Christer
Jonsson

Grundläggande Miljöutbildning

Syftet med den grundläggande miljöutbildningen är att bidra till en grundläggande förståelse
samt ett ökat engagemang för organisationens
medarbetare för de övergripande miljöfrågorna
i samhället inklusive om hur det internationella
och nationella miljöarbetet ser ut och hur de relaterar till respektive organisations verksamhet.
Kunskap ger stolthet, engagerade medarbetare
och ökade möjligheter att nå gemensamma mål.
Utbildningstiden är normalt tre timmar och
innehåller inslag av övningar med diskussioner.
Start 19 feb/to 18-21/plats meddelas senare

E-handel

Historia
Släktforskning

Lär dig grunderna om släktforskning och hur
du kan börja släktforska och finna dina svenska
förfäder!
5 ggr/start 7 feb/10-12.15/750 kr/SV Alingsås,
Torggatan 6/ledare: Susanne Mannestedt

Småföretags
Akademin

SV finns
mitt i Alingsås
Centrum nära
medborgarna

Dina kunder finns på nätet – Var finns du?
Varmt välkommen till en kurs där vi under två
tillfällen går igenom hur man kommer igång
med e-handel. Vi går igenom plattformsval,
betalningslösningar, logistik och trender samt
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 kort igenom hur man kan
jobba med digital marknadsföring och Google
för att få trafik. Denna kurs är främst för dig
som inte har e-handel idag. Kursledare är Carina Lindström som innan hon startade företag har 15 års erfarenhet inom reklambyrå. Nu
senast som försäljning- och marknadsansvarig
för Wakakuu.com, med huvudansvar för Wakakuus sociala kanaler, bloggsamarbeten samt

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.
Välkommen med din intresseanmälan på 032210405, alingsas@sv.se eller sv.se/alingsas

Niclas  Lideskär

Ny enhetssamordnare
och verksamhetsutvecklare i
Alingsås
“Är stolt över att få dela SVs värdegrund och
vision och främja den utveckling och kraft
som frigör människors engagemang och
kreativa förmåga i samhället. SV vill vara
den mest pådrivande lokala kraften för
utveckling av föreningsliv och kultur. Jag
ser med stor entusiasm fram emot
att ansvara för Alingsåskontoret
samt utvecklingen av
verksamheten.”

5 ggr/1000 kr/Torggatan 6/ledare: Christer
Jonsson

Bokföring, fortsättning

Har du eget företag? Eller jobbar du i ett och
vill komma vidare? Den här kursen ger dig en
fördjupning i bokföring som du har användning
för i ditt dagliga arbete. Kursledare är Mona
Johansson, initiativtagare till/och delägare i
Floda Redovisningsbyrå samt rådgivare på NyföretagarCentrum. Kursen ger dig fördjupade
kunskaper i bokföring så att du kan sköta den
löpande redovisningen i ett mindre företag.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Alingsås
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 26 feb, därefter 5 mar/
ti 16-19/100 kr/Torggatan 6/ledare:
Carina Lindström

Går du i starta-eget-tankar? Då är denna kurs
något för dig! I den här kursen går vi igenom:
- Utveckla en affärsidé
- Varför starta eget
- Att göra en affärsplan
- Olika företagsformer
- Lagar och regler vid företagande
- Ansvar som egen arbetsgivare
- Bokföring och skatter
- Finansiering
Välkommen med din intresseanmälan på 032210405, alingsas@sv.se eller sv.se/alingsas.
3 ggr/start vid tillräckligt många anmälda/
start 23 jan - kostnadsfri infoträff därefter
kurs på två tillfällen för de som så önskar
till en kostnad av 200 kr/Torggatan 6/
ledare: Christer Jonsson, Ronny och Mona
Johansson

Musik

Street dance är en kurs för dig som vill dansa snabba danser med mycket attityd samt
"Power". Här får du testa på olika Street-stilar
såsom house och dancehall med flera.

Vi skapar
mötesplatser
för dig!

5 ggr/start 20 feb/on 19.45-21.15/800 kr/ M2,
Kristineholmsvägen, Alingsås/ledare: Lovisa
Olsson

Arr nr 37486

Tillgänglighet
för alla
Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att
personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykisk
ohälsa ska kunna påverka, förändra och utveckla sin livssituation. Vi arbetar för i samverkan
med Hushållningssällskapet i Väst, Attention
och FUB ge dessa personer mer möjlighet till
sociala kontakter, ökade kunskaper, delaktighet
i samhället och större makt över sitt eget liv.

Vårens program

Kom med i Spelmanslaget!

Vi är ett glatt gäng som träffas varje torsdagskväll, lär oss låtar och spelar tillsammans. Är
du intresserad av att vara med? Hör av dig till
Maja på 0762-465618 eller skriv till oss på vår
Facebooksida – Bjärke Spelmanslag.

Föreläsningar
Vårens program
Bibliotekets vänner

9 mar kl. 14: Årsmöte med föredrag av bokhandlare Kersti Westin – Ett långt liv i böckernas tjänst, En boknörds betraktelser. Lokal:
Hillsalen, Västra Ringgatan 20.
4 apr kl. 18: Bakom kulisserna på Wikipedia.
Wikipedianen och författaren Lennart Guldbransson presenterar hur det dagliga arbetet
på Wikipedia ser ut, och hur alla kan hjälpa till
att bygga världens största uppslagsverk. Lokal:
Kulturhuset.
4 maj kl. 8: Resa till Huseby bruk och konsthallen Vandalorum. Biljett för Konsthallen
ca 50 kr, fika på Glasets hus Limmared 65 kr.
Hemma kl. 20.

I samarbete med Hushållningssällskapet Väst
och FUB Alingsås
Välkommen på middag

Tycker du om att laga mat och är sugen på
att träffa andra och äta tillsammans? Då ska
du vara med i vår middagsgrupp i Välkommen-på-middag! Du får nya vänner genom att
bjuda på middag hemma hos dig och äta hos de
andra i gruppen. En middagsgrupp består av
3-4 personer. Ni turas om att vara middagsfixare och middagsgäst. Du får all hjälp du behöver;
planering, inköp och matlagning.
Start 1 apr/må 16.30-18/300 kr/ledare: Lotta
Persson

Vi kan erbjuda replokaler, spelningar,
inspelning & musikproduktion,
föreläsningar & workshops och
utbildningar. Hör av dig till Niclas
Lideskär på niclas.lideskar@sv.se eller
0322-10405. Vi hjälper dig att starta upp
din studiecirkel! Det finns stöd att få!

Matlagning på ett enklare sätt – Laga mat
med Matglad-appen, intresseanmälan

MatGlad är en helt ny variant av kokbok med
härliga matbilder och instruktioner steg-försteg på lätt svenska, som laddas ner till mobilen
eller till surfplattan. Målet med MatGlad är att
alla på ett enkelt sätt ska kunna följa ett recept
på egen hand. MatGlad gör det lättare och roligare att laga mat. Nu kan du gå en kurs för
att lära dig hur man använder appen MatGlad!
Kontakt: Ing-Marie Andersson, 0734-154834.

Arr nr 37622

Jazz Contemporary är en kurs för dig som vill
lära sig grunderna i balett-teknik och få dansa
mycket med känsla. Tar man denna kurs får
man vara beredd på att snurra och hoppa mycket samt arbeta en del på dansgolvet.

Spelar du i band och
bor i Alingsås?

Arr nr 37601

Start 7 mar, därefter 14, 21 och 28 mar/
to 16.30-19/400 kr/Gustav Adolfsskolan/
ledare: Elisabeth Olsson

Dans
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Arr nr 37482

Street dance

Starta eget

Jazz Contemporary

5 ggr/ Start 20 feb/on 18-19.30/800 kr/ M2,
Kristineholmsvägen, Alingsås/ ledare: Lovisa
Olsson

Disco

Välkommen till en rolig danskväll!
1 ggr/23 mar/lö 17-20/Brunnsgården,
Alingsås

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.

Arr nr 37618

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

Alingsås

Bilder: Alingsås kommun/Robert Persson, Christoffer Ödman/AT

Nu satsar SV i Alingsås
Nya lokaler ger nya möjligheter för
Studieförbundet Vuxenskolan i Alingsås.
Sedan nyinvgningen i december har många
nya kontakter knytits för nya projekt.
Med nya lokaler och personal precis mitt i Alingsås, på Torggatan 6
nära gågatan och Stora Torget, satsar
Studieförbundet Vuxenskolan på att
stärka nuvarande verksamhet och
att bygga upp ny verksamhet.
–  Att vara mitt i den gamla trästaden med sina caféer, butiker och
övrig handel kommer att passa oss
perfekt, säger Johan Eklund, verksamhetschef och Niclas Lideskär,
enhetssamordnare i Alingsås.

–  Vi vill vara en positiv kraft nära
människorna och föreningslivet. När
lokalerna invigdes nyligen deltog ett
femtiotal representanter för föreningslivet och våra samarbetspartners och redan där knöts kontakter
för nya projekt.
–  
Alingsås är ju också eventens
stad med Potatisfestivalen och Lights
in Alingsås som de mest kända. Det
finns också väldigt mycket kultur i
det mindre formatet där vi skall för-

söka bidra tillsammans med våra
partners, säger Johan och Niclas.
Mycket av verksamheten sker ihop
med olika kulturföreningar men förhoppningen är att i framtiden bli mer
synliga för allmänheten med ett delvis förnyat utbud.
En särskild satsning kommer också att ske på kurser för företagare
genom SmåföretagsAkademin, som
man anordnar i samarbete med näringslivets organisationer och kommunen. Det blir en rad kurser inom
olika områden som bokföring och
e-handel.
En särskild satsning kommer också att ske inom området dans där
behov finns och där nya lokaler ger
möjligheter.

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

”Att vara mitt
i den gamla
trästaden med
sina caféer,
butiker och
övrig handel
kommer att
passa oss
perfekt.”
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ADRESS: Gamla Kronvägen 62 E, 433 33
MAIL: partille@sv.se TEL: 031-26 55 70

Keramik, kvällstid

Glasyr och bränning ingår, kostnad för lera tillkommer (50 kr/kg). Fika ingår.
4 ggr/start 28 mar/to 18-21/900 kr/ledare:
Ulrica Elmberg
Arr nr 37039
Lokal: Grindstugan, Jonsereds Trädgårdar

För detaljerad information om kurser samt
anmälan: sv.se/grsydost.

Spanska
5 ggr/start 25 feb/må 13-14.30/2180 kr/ledare:
Ewa Barzarnicka

Konst & Hantverk
Keramik

Arr nr 37383

Prova på silver
2 mar/lö 10-14/600 kr/ledare: Gunli
Agnarsson och Annika Holmsten

Arr nr 37380

Lokal: Källarverkstan på Röliden 92 i
Sävedalen

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.
Keramik, kvällstid

Glasyr och bränning ingår, kostnad för lera tillkommer (50 kr/kg). Fika ingår.
4 ggr/start 19 feb/ti 18-21/900 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 37036

Keramik dagtid

Glasyr och bränning ingår, kostnad för lera tillkommer (50 kr/kg). Fika ingår.
4 ggr/start 28 feb/to 10-13/800 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 37035

Pilflätning
9 mar/lö 9.30-12.30/35 0kr +250 kr material/
ledare: Miriam Göranson

Arr nr 37382

Tvåltillverkning
8 maj/on 18-21/760 kr/ledare: Claire Kjerrman

Arr nr 37384

Keramik

Ta tillfället och skapa dina personliga keramikalster Under kreativa timmar får du tips och
idéer om hur du tillverkar 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.
Bygga dekorationshus
9 maj/to 18-20.30/550 kr/ledare: Ulrica
Elmberg

Keramik för barn (från 7-15 år)

Arr nr 37048

5 ggr/start 19 mar/ti 17.15-19.30/750 kr/
ledare: Ulrica Elmberg

Småkryp med och utan vingar
16 maj/to 18-20.30/550 kr/ledare: Ulrica
Elmberg

Max 8 barn i en grupp. Lera, bränning och glasyr ingår i priset.

Arr nr 37041
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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 vår
erfarna ledare. Fyra grupper:
Må 9-11.30 Arr nr 37099
Må 12-14.30 Arr nr 37097
Ti 17.45-20.45 Arr nr 37101
On 17.45-20.45 Arr nr 37098
10 ggr/start 18, 19, 20 feb/1575 kr/ledare:
Inga-Britt Pettersson

Oljemålning, nybörjarkurs

Vi går igenom grundläggande tekniker i oljemålning, lite färg och matrialära och bildkomposition. Du får hjälp med att hitta rätt
känsla för motivet.
6 ggr/start 29 jan/on 18-21/900 kr/ledare:
Susanne Edfeldt

Arr nr 37133

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. Passar både dig som är nybörjare eller har
målat tidigare.
12 ggr/start 30 jan/on 13.30-16.30/1600 kr/
ledare: Susanne Edfeldt

Arr nr 37131

Målning och teckning, kväll

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. Passar både dig som är nybörjare eller har
målat tidigare.
12 ggr/start 30 jan/on 17-20/1600 kr/ledare:
Susanne Edfeldt

Arr nr 37132

Arr nr 37050

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

Partille
Porslinsmålning för vågade

Porslinsmålning med mönsterkompositioner
och tekniker i modern tappning. Vi målar
ovanpå glaserade föremål ex tallrikar, koppar,
vaser mm. Därefter bränns godset i specialugn
och självklart tänker vi på miljön och målar i
vattenbaserade färger. Passar både för dig som
är nybörjare och även dig som redan målar och
vill ha ny inspiration.
12 ggr/start 31 jan/to 18.30-21/1050 kr /
ledare: Anita Ericsson

Arr nr 36970

Stickcafé

Kliar det i fingrarna? Är du dagledig?
Vi vill gärna bli fler, är du nyfiken så kom gärna
förbi Sävedalens Gårdscafé, på Göteborgsvägen
85. Vi är ett glatt gäng som träffas varannan
tisdag, jämna veckor, 15-16.30. Vi träffas med
några få undantag under hela året. Kom förbi
och fråga efter Cecilia så välkomnar hon dig!
Vill du ringa alt. har några frågor når du
Cecilia på 031-775 91 62. Kostnadsfri.

Arr nr 37137

hjälper dig att skapa en hållbar och vacker
trädgård. Vi tar bland annat upp: platsanalys,
önskningar, behov och begränsningar. Former,
stil, funktioner, karaktär och rumsbyggande.
Kursen kombinerar teori med praktiska övningar där du som deltagare får gestalta olika
trädgårdsrum. Kursen kräver inga förkunskaper, kan byggas på med fortsättningskursen.
24 feb/sö 10-16/675 kr/ledare: Sophie
Hamilton

Arr nr 36507

Trädgårdsdesign – grundkurs
del 2
Växtkunskap och växtkomposition

Vi går igenom var olika växter trivs och hur man
hittar rätt växt till rätt plats i trädgården. Fokus
ligger på perenner och hur man kan komponera
ihop dem för att skapa en hållbar och vacker
plantering. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar där deltagarna får tillfälle att
gestalta olika planteringar. Kursen kräver inga
förkunskaper (kan läsas separat från del 1).
24 mar/sö 10-16/675 kr/ledare: Sophie
Hamilton

Arr nr 36508

Trädgård

Trädgårdsdesign – fortsättning

Blomsterkurs, fortsättningskurs

Fortsättningskurs för dig som har grundkunskaper.
12 februari: Hjärteblomster
26 mars: Vårtema
16 april: Påsktema
Ledare: Gunilla Josefsson, frilansande florist,
Gunillas Blomma Upp
3 ggr/start 12 feb/26 mar/16 apr/ ti 18-20.30/
1500 kr/ledare: Gunilla Hedenblom

Vi fördjupar oss i villaträdgårdens utformning
och innehåll och lär oss mer om att skapa hållbara planteringar som ger en vacker trädgård
året om. Vi tittar närmare på hur man kan
använda sten, belysning och prydnadsgräs i
trädgården. Kursen varvar teori med praktiska
övningar där deltagarna får rita förslag på olika
trädgårdsmiljöer och planteringar.
Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i
trädgårdsdesign och växtkomposition

Arr nr 37318

28 apr/sö 10-16/675 kr/ledare: Sophie
Hamilton

Blomsterkurs, fördjupning –
I vårvinterns tecken

Betonggjutning – grundkurs

För dig som tidigare deltagit på Blomma Upp
kurser eller har grundläggande kunskaper.
Vi gör spännande skapelser med tulpaner, ris
och nät. Eftermiddagen bjuder på både teori
och praktisk övning. Vi tillämpar det vi lärt oss
och gör en vårvintrig asymmetrisk dekoration i
en hög vas/kruka.
23 feb/lö 10-16/950 kr/ledare: Solveig
Hedenblom och Gunilla Josefsson

Arr nr 37127

Lär dig tekniken att gjuta i betong och skapa
din egen trädgårdskonst, fågelbad, krukor,
inredningsdetaljer etc. Vid framställan av mer
avancerade objekt kan viss materialkostnad
tillkomma.
2 ggr/27 apr/lö 10-16/samt 2 maj/ti 17-20/975
kr inkl. material/ledare: Pia Wockatz

Arr nr 37386

Betonggjutning – fortsättning

Arr nr 37128

Blomsterkurs – Fru Floras flinka
fingrar förvånar!

Imponera på dig själv och dina gäster. Låt dig
inspireras till att arrangera blommor till fest,
vardags eller en ”Ge-bort-blomma”. Du lär dig
med enkla medel skapa något vackert! Dina
blomsterarrangemang tar du med hem.
3 ggr/start 12 mar/2 apr/9 apr/ti 11-13.15/900
kr/ledare: Solveig Hedenblom

Arr nr 36521

Trädgårdsdesign – grundkurs
del 1
Trädgårdens utformning: form, funktion
och karaktär

Vi går igenom designprocessens olika steg som

En fortsättningskurs för dig som provat att
gjuta i betong tidigare. Vid framställan av mer
avancerade objekt kan viss materialkostnad
tillkomma.
2 ggr/4 maj/lö 10-16/samt 7 maj/ti 17-20/975
kr inkl. material/ledare: Pia Wockatz

Arr nr 37385

Kurser på Lilla Jordbruket
Odla mikrogrönt

Vi lär oss skottodling inomhus steg för steg, hur
det går till och inte minst all god mat man kan
laga med skörden! Vi smakar på olika skott och
får se de olika växtstadierna i Lilla jordbrukets
egna odlingar.
12 feb/ti 18-20.30/350 kr/ledare: Olle Olsson

Arr nr 36920

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

För dig som vill odla dina egna grönsaker! Förkultivering, gödsling, skötsel och skörd. För nybörjare eller de som vill fräscha upp grunderna.

Karta, kompass och medvetna vägval
2 apr/ti 18-21/500 kr/tillfälle

Arr nr 37346

26 feb/ti 18-20.30/350 kr/ledare: Olle Olsson

Första Hjälpen på fjället
9 apr/ti 18-21/500 kr/tillfälle

Bygg ditt eget växthus!

Om du anmäler dig till samtliga tre tillfällen
betalar du 1200 kr

Arr nr 36921

Ett växthus öppnar för tropiska grönsaker och
lång säsong! Vi lär oss att bygga ett växthus där
allt går att köpa i bygghandeln – dessutom ritningar och genomgång om växthusodling.
3 ggr/start 13 mar/on 23 mar/lö 30 mar/
lö 18-20.30/1150 kr/ledare: Olle Olsson

Arr nr 36922

Folkhälsa
Behåll tankens skärpa och god
fysik! – Lär dig orientera

När du orienterar får du både skärpa och god
fysik på samma gång. Studiecirkeln som är på tre
gånger, är en grundkurs för nybörjare, alla åldrar,
inkluderat veteraner. Tanken är att du blir inspirerad och finner välbefinnande på egen hand eller
tillsammans med andra i skog och mark.
3 ggr/start 19 mar/23 apr/7 maj 10-12.15/450
kr/ledare: Solveig Hedenblom

Arr nr 36755

Nybörjarkurser i fjällvandring
med Naturtid

Under mars och april månad arrangerar vi tre
stycken kvällskurser inomhus, där vi går igenom olika teman som alla hjälper dig till att bli
mer rustad för din egna fjälltur. Alla kurser är
fristående och du bestämmer själv vilken eller
vilka du vill vara med på. Fördjupad kursinfo
samt anmälan på: sv.se/grsydost.
Ledare: Hanna Olausson och Tobias Sloth
Hansen
Packning och klädsel
27 mar/on 18-21/500 kr/tillfälle

Arr nr 37345
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Arr nr 37347

Täljkurs ute i det fria med
Naturtid – två möjliga tillfällen

En täljkurs för dig som har lust att prova på
eller lära dig mer om att tälja och samtidig ha
en fin dag ute i skogen. Vi sitter ute under bar
himmel runt en knastrande brasa och filosoferar medan händerna arbetar. Lär dig grundläggande yx- och täljtekniker där kreativitet och
säkerhet sätts i fokus. Fördjupad kursinfo samt
anmälan på: sv.se/grsydost.
Härlanda tjärn/ledare: Hanna Olausson och
Tobias Sloth Hansen
13 apr/lö 11-17/600 kr

Arr nr 37325

25 maj/lö 11-17/600 kr

Arr nr 37340

Line dance – Steg 1

Line dance är en härlig dansform där glädje och
rytm står i fokus. Bra träning för balans, koordination och kondition. Välkommen att lära dig
denna sociala och trevliga dans där man inte
behöver vara par för att delta.
10 ggr/start 7 feb/to 16.45-18.15/900 kr/
ledare: Marina Bengtsson

Arr nr 37109

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

Bli vän med din rullstol – Teori
och praktik för ett aktivt liv

Är du ovan med din rullstol, vill du komma
igång med att träna, lär dig grunderna i rullstolsteknik med oss. Vi vänder oss till dig som
är rullstolsburen alt som så småningom kommer att bli rullstolsburen. Du kan vara mellan
7–75 år och med eller utan assistans. För dig
som har manuell rullstol alt för dig som vill
prova manuell rullstol, (vi har några rullstolar
att låna). Kursen vänder sig även till dig som är
anhörig, vän eller personal. Vi kommer att varva både teori och teknik.
4 ggr/start vid minst 5 delt/ti 18.30-21/500 kr/
ledare: Torsten Palm

Arr nr 37321

Line dance – Fortsättning steg 2

Fermenterade drycker –
Kombucha

10 ggr/start 7 feb/to 15.15-16.45/900 kr/
ledare: Marina Bengtsson

6 feb/on 18-21/525 kr/ledare: Torsten och
Lisa Palm

Line dance är en härlig dansform där glädje och
rytm står i fokus. Bra träning för balans, koordination och kondition. Välkommen att lära dig
denna sociala och trevliga dans där man inte
behöver vara par för att delta. För dig som provat Line Dance tidigare.

Arr nr 37056

Lär dig tillverka fermenterad dryck med det naturen har att erbjuda för säsongen av grönsaker,
frukt, bär, kryddor och honung. Under kursen
kommer vi att tillverka 2-3 olika fermenterade
drycker som ni sedan får med er hem att vaka
över och sköta om.

Arr nr 36514

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

Partille

Mjölksyrning av grönsaker –
Kimchi m.m.

Syrade grönsakers nyttighet är både väl beprövad
och numera också vetenskapligt belagd. Syrade
grönsaker är riktigt superfood. Vi provsmakar
olika syrade produkter och du får med dig 2 st
burkar med grönsaker som du får vårda hemma.
20 feb/on 18-21/525 kr/ledare: Torsten Palm

Arr nr 36517

hjärta är i centrum? Vi träffas tre tillfällen där
vi i grupp samtalar om livet, känslor och tankar. Vi går alla med en skål fylld av känslor och
tankar inom oss. Ibland kan vi få känslan av
att det är ingenting som går att dela med någon
samt att ingen kommer att förstå. Ledaren Ann
Nilsson som är känsloterapeut guidar oss i hur
våra känslor fungerar och vad som händer inom
oss vid olika känslor.
3 ggr/start 11 feb/må 13-14.30/600 kr/ledare:
Ann Nilsson

Arr nr 37441

Språk
Italienska – Nivå A1/A2

Vill du lära dig italienska på ett roligt sätt, med
praktiska övningar, konversation, lek och sång?
Du bör kunna presentera dig själv på italienska
utan några svårigheter. För dig som läst alt prövat på italienska tidigare.

Gilla oss på
Facebook!
Studieförbundet
Vuxenskolan
Partille

SPF Svalan

Under våren kommer vi att läsa om Skåne. Vi
delger varandra delar av historia, geografi, kultur, litteratur m.m. under trevlig gemenskap.
Anmälan: SV Partille 031-26 55 70
Frågor: Alf Samuelsson 0720-54 53 57
10 ggr/6 feb/on 10-12.15/Kostnadsfri

Arr nr 37055

Må bra kurs – Träff med hjärtat
Vill du vara med på träffar där vänlighetens

Arr nr 36750

God middag

Kom och laga mat tillsammans. Vi arbetar i
mindre grupper och får olika uppgifter enligt
recept. Sedan avnjuter vi maten vi lagat, vid dukat bord. Har du någon allergi, tala om det.
Anmälan senast 22 mars till SV Partille,
031-26 55 70. Information: Agneta Hjelm
Strömberg, 031-56 33 01.

Arr nr 37324

Arr nr 37139

Läs och res

3 ggr/start 5 mar/26 mar/16 apr/ti 11-13.15/
900 kr/ledare: Solveig Hedenblom

2 apr/ti 16–20/avgift: råvarukostnad betalas i
efterskott/ledare: Agneta Hjelm Strömberg

10 ggr/start 20 feb/on 10-12.15/1200 kr/
ledare: Cornelia Schmidt

Arrangerar bl.a. studiecirklar, föreläsningar
och medlemsmöten med underhållning. Samtliga studiecirklar hålls i SV:s lokaler och anmälan sker till SV Partille: 031-26 55 70. För att
delta i våra arrangemang behöver du vara medlem i SPF Svalan. Vid intresse kontakta Bibbi
Wahlqvist 0703-69 52 23.

vardags eller en ”Ge-bort-blomma”. Du lär dig
med enkla medel skapa något vackert! Dina
blomsterarrangemang tar du med hem. Gamla
Kronvägen 66 B, Målarsalen.

Keramik Senior, dagtid,
Sävedalen

Här provar vi på olika tekniker med lera som
att kavla, ringla, skulptera och tumma. Vi gör
mönster, dekorerar och glaserar. Lokalen är
i Källarverkstan på Röliden 92 i Sävedalen.
Glasyr och bränning ingår, kostnad för lera tillkommer (50 kr/kg). Fika ingår.
3 ggr/start 20 feb/on 10-13/800 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 37110

Blomsterkurs – Fru Floras flinka
fingrar förvånar!

Imponera på dig själv och dina gäster. Låt dig
inspireras till att arrangera blommor till fest,

Partille hembygdsförening
”Hembygdsrörelsen är en del av det levande
samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt
synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund”. Har du frågor om föreningen,
kontakta Ann Svensson 0708-12 25 18.

Aktiva Seniorer
Veta mera

Vi väljer tillsammans ut intressanta ämnen,
t.ex. länder, "berömda profiler" eller företeelser
som vi diskuterar utifrån olika perspektiv.
Frågor, kontakta: Anna-Stina Orstadius,
tel: 031-44 54 91
6 ggr/varannan vecka/ojämn/31 jan /to 1012.15/kostnadsfri

Arr nr 37277

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

Är Du född i Dalarna eller gift/sambo alt. nära
släkt med sådan person är Du självskriven som
medlem i Dala Gille i Göteborg. För den som
inte tillhör dessa kategorier, men som har bott i
Dalarna under en längre period kan också vinna medlemskap i Gillet. Är du intresserad och
vill deltaga och/eller bli medlem, 150kr/pp/år.
Kontakta Åke Petterson, 0733-74 33 11,
rattvik10@gmail.com.

DEM OK RA T IB UB B L A

Daniel  Palm,

Verksamhetsutvecklare
Musik & Dansverksamhet
“En studiecirkel med ett rockband eller
ett danscrew är klockren folkbildning –
medlemmarna träffas utifrån sitt intresse,
övar, lär sig nytt och utvecklas. Alla har
med sig sina idéer och influenser utifrån
och bidrar till gruppen. Vi är glada och
stolta över alla våra cirklar inom
musik och dans!”

SV arbetar
med integration
och mångfald!

Dansar du eller spelar
i band? Söker du repeller danslokal?

Integration &
mångfald

24 apr: Tur och otur – skrock
8 maj: Allemansrätt: tema skogen
22 maj: Avslutning i Vinterträdgården

Språkcafé

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.

Läshörna

I samarbete med Kultur & Fritid
Vill du öva på din svenska? Vill du lära känna nya
människor och lära dig om olika kulturer? Språkcaféet är en mötesplats där vi samtalar på lätt
svenska över en fika och gör något roligt ihop.
On kl. 14-15.30 i Kulturum, Partille/lokal:
Utställningshallen
30 jan: Pratstund och fika.		
13 feb: Ordlek		
27 feb: Dans		
13 mar: Kungafamiljen		
27 mar: Sagor
10 apr: Påsk

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.

Vi kan hjälpa dig med lokaler,
kontakter, branschtips, rabatter i
musikaffärer mm.
Kontakta daniel.palm@sv.se
eller 0739-82 42 45.

Kurser för företagare
Inom ramen för SmåföretagsAkademin
kan vi erbjuda kurser inom exempelvis:
Bokföring
Sociala Medier
E-handel
Miljödiplomering
Entreprenadjuridik
Starta Eget

Är du intresserad av att få veta mer eller
har egna idéer?

Kontakta Sanela Omanovic på 031-26 55 70.

Är du intresserad? Kontakta Annelie
Brattfors, 031-26 55 70

Föreningar vi
samarbetar med:
SPF Svalan, Aktiva Seniorer i
Partille, Partille Hembygdsförening,
Aktiespararna i Partille, Dala
Gille, Götas Vänner, Kultur Ella,
Levande Lexby, Mat för Alla, Partille
Biodlarförening, Rädda Barnen,
Ärtgänget, Partille Demensförening,
FEVO/För en värdig omsorg m.fl.
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Partille

13/4: Musikcafé med Greek Romantic Orchestra.

Evenemang

LÖRDAG 16 MARS

LÖRDAG 16 FEBRUARI

I samarbete med Kultur & Fritid
Lollo beskriver sig själv så här: “Jag sjunger.
Mycket, kraftfullt, souligt och för att jag älskar
det.” Född och uppvuxen i Partille, aktuell med
EP:n "Chapter One" och med nytt material på
gång. 2018 var ett spännande år för Lollo med
både storbandskonsert på Skövde Stadsteater
och turnén "Skarpt läge Deluxe" med Tomas
Ledin. Lollo kommer tillsammans med gitarristen Per Wockatz att framföra eget material samt

Musikcafé: Louise "Lollo"
Gardtman

Musikcafé: Jon-Olov Woxlin

I samarbete med Kultur & Fritid
Låtskrivare och artist bördig från Bergsjö, Hälsingland, boendes i Göteborg. Woxlin skapar
musik i en amerikansk folktradition med influenser från bland andra John Prine och Townes
van Zandt. Nyligen fullgjordes det tredje studioalbumet (som snart kommer att utkomma);
denna gång med hjälp av de eminenta musikanterna Björn Petersson, Anton Jonsson och Erik
Gunnars Risberg.

Kulturum, Caféscenen, kl. 14/Fri entré
TORSDAG 28 MARS

QUIZ på Kulturum

I samarbete med Seniorträffen och
Hälsodisken
Välkommen till vår roliga och lagom svåra 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.
Kulturum, Caféscenen, kl. 16-17.30/Ingen
deltagaravgift/Ingen föranmälan
LÖRDAG 13 APRIL

Musikcafé: Greek Romantic
Orchestra

Kulturum, Caféscenen, kl. 14/Fri entré

I samarbete med Kultur & Fritid
Greek Romantic Orchestra förmedlar den
sorglösa, vackra men också melankoliska
bilden av Grekland som vi känner så väl från
film och tv. Med en modern instrumentering
och influenser både från jazz och den klassiska musiken kan lyssnaren förvänta sig både
överraskningar och igenkännande nickar.
Greek Romantic Orchestra leds av Nikolas
Gialtrinos, född i Grekland men uppvuxen i
Sverige.

TORSDAG 28 FEBRUARI

QUIZ på Kulturum

I samarbete med Seniorträffen och
Hälsodisken
Välkommen till vår roliga och lagom svåra
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. 16-17.30

Kulturum, Caféscenen, kl. 14/Fri entré

TOSDAG 14 MARS

HÄLSODISKEN Föreläsning – ”Så
lärde jag mig älska min kropp”

TORSDAG 25 APRIL

QUIZ på Kulturum

I samarbete med Hälsodisken
Kroppspositivisten Linda-Marie Nilsson. När
hon lade upp en bild på sig själv i bikini blev det
en världsnyhet. Möt författaren som med boken
”Så lärde jag mig att älska min kropp” vill få oss
att inse att vi ska vara nöjda med våra kroppar
som de är, trots samhällets skeva ideal.
Hörsalen i Partille Kulturum, kl. 18.30/
Fri entré/Ingen föranmälan, begränsat antal
platser

väl valda favoritlåtar.

I samarbete med Seniorträffen och
Hälsodisken
Välkommen till vår roliga och lagom svåra
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.
14/3: "Så lärde jag mig älska min kropp" – föreläsning med Linda-Marie Nilsson.

Kulturum, Caféscenen, kl. 16-17.30/Ingen
deltagaravgift/Ingen föranmälan

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

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

DIS-Väst – Datorstöd i
släktforskning

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 21 feb/to 13-16/1180 kr/ledare:
Einar Gustavsson

Arr nr 37365

Obs! NY! Släktforskning
– nybörjare kvällstid
Arr nr 37366

Kom igång med Disgen 2018

Presentation av programmet Disgen 2018 och
genomgång av de grundläggande funktionerna
i registrering av uppgifter, hantering av orter
och källor, faddrar, lite om kartor och bildhantering samt utskrift av an och stamtavla samt
Disbyt. Förkunskaper: Grundläggande datorvana och kännedom om grunderna i släktforskning. Anmäl intresse till helena.lilja@sv.se, tel.
031-874746.
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Kontaktuppgifter finns på vår hemsida
dis-vast.o.se

Lim & Handtryck i Kvarnbyn tillverkar färg och
trycker tapeter med originalvalsar eller som
rekonstruktioner i en över 100 år gammal limtrycksmaskin, kallad Rosenmaskinen. Oavsett
om du själv bor i en äldre byggnad vars interiör
du vill öka dina kunskaper om, eller om du vill
följa dagens inredningstrender och söka dig
bort från vitt, för att våga använda mer mönster
och färg, så hälsas du välkommen in i deras
stora ateljé för en föreläsning med efterföljande
workshop. Du får lära dig om och inspireras
av tapetmönster i historiska interiörer, hur
man gör en tapetarkeologisk undersökning och
hur man kan tänka om man vill använda sig
av tidstypiska färger- och mönster i sitt hem.
Under workshopen hjälps vi åt att datera tapetfragment om du har med dig sådana. Begränsat
antal platser. Anmäl dig på sv.se/molndal,
alternativt 031-874746.
1 gg/17 apr/on kl. 18-21/350 kr inkl. fika

Hantverk
Ny! Måla och teckna i det gröna

6 ggr/start 21 feb/må/1180 kr/ledare: Einar
Gustavsson

3 ggr/720 kr/ledare: Kicki Claesson

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. Två gånger per termin
har vi större medlemsmöten där vi har olika
aktiviteter. Dis-Västs medlemsblad Disketten
kommer ut fyra gånger per år. Vi kommer gärna
ut till er och visar Disgen, Disbyt och RGD om
så önskas. Tag kontakt med någon i styrelsen.

NY! Våga välja mönstrade
väggar – inspireras och lär av
tapethistorien! – Föreläsning och
workshop

Välkommen till helgkursen Teckna & Måla i Rudströmska villans trädgård i Kvarnbyn. Kursen
vänder sig till såväl nybörjare som till dig som
vill utveckla och experimentera med dina bilder
under ledning av konstnären Nils-Erik Mattsson. Ett utmärkt tillfälle att måla och teckna i en
vacker omgivning. Och varför inte måla tillsammans med dina vänner eller någon familjemedlem! Du väljer själv vilken teknik som du vill
arbeta med – akvarell, kol, blyerts, akryl, olja...
och tar själv med dig det material och utrustning
som du behöver. OBS! Ungdom mellan 13 och 18
år, halva delt.avgiften. Vänder sig till både nybörjare och även för dig som målat tidigare.
2 ggr/lö-sö 10-15/Rudströmska Villan/
1200 kr/ledare: Nils-Erik Mattsson

Arr nr 37338

Arr nr 37400

Keramik: Trädgårdskonst –
Knoppar, blommor och frökapslar
Skapa din personliga knopp, blomma eller
frökapsel. Under kreativa timmar får du tips
och idéer om hur du tillverkar din keramiska
vårdekoration i lera. I avgiften ingår 1 kg stengodslera, skröjbränning, glasering och glasyrbränning.

1 gg/start 13 mar/on 18-20.30/550 kr/ledare:
Ulrica Elmberg

Arr nr 37135

NY! Keramik: Trädgårdskonst –
Småkryp med och utan vingar

Skapa din egen trädgårdskonst! Denna gång
riktar vi in oss på småkryp både med och utan
vingar att pryda din trädgård med! Med kreativitet och fantasi tillverkar du din egna trädgårdskonst. I avgiften ingår 1 kg stengodslera,

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

Mölndal

skröjbränning, glasering och glasyrbränning
1 gg/3 apr/on 18-20.30/550 kr/ledare: Ulrica
Elmberg

Arr nr 37136

Slöjda i trä!

I vår hembygd har vi lång tradition av att arbeta
med trä, inte minst i Lindome där hantverket
och kunskapen kring att skapa möbler med
gamla ritningar och tekniker lever kvar. Hos SV
Mölndal är vi stolta över, att tillsammans med
flera hantverkarföreningar, få bära vidare detta
viktiga lokala kulturarv. Hos oss kan du lära
dig hur du tillverkar en Lindomestol, skapar en
vacker kniv eller bara skapar fritt i trä i någon
av våra trevliga studiecirklar.
Är du intresserad av att höra mer är du
välkommen att kontakta oss på tel 031-874746
eller e-post: helena.lilja@sv.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. Vid intresse kontakta:
Christer 0704-533194, Gunnar 0706-495009
eller Studieförbundet Vuxenskolan 031-874746.
Varmt välkommen!

Knivslöjd

Tillsammans med både nybörjare och erfarna
knivmakare får du lära dig de olika momenten

för att tillverka egna knivar. Ett samarrangemang med föreningen Knivmakare i Väst. För
mer info: 031-674575.

Fortsättning – Virkning

300 kr/termin + medlemskap i Knivmakareföreningen

1 gg/18 mar/må 17.30-20.30/475 kr inkl. kaffe
& macka

Kurser med GB:s Garn

Lär dig virka mormorsrutor, african flower ,
kärleksknut, kvastskaftsvirkning bubblor mm

Arr nr 37452

Anmälningsinfo: Anmälan sker på tel: 031-87
96 60, info@gbsgarn.se eller i butiken. Anmälningsavgift på 100 kr/workshop betalas direkt,
återbetalas ej. Resterande kursavgift skall vara
betald senast 1 vecka innan kursstart, antingen i butiken, bg 128-6780 eller Swish 123 280
1405. Vid avbokning samma dag så återbetalas
kursavgiften ej. Ta med eller låna material via
GB:s Garn.

Tips & Tricks

Stickkvällar

Arr nr 37453

Nybörjare – lär dig grunderna i stickning.

För dig som har stickat ett tag och vill lära dig
detaljer. Lär dig bl.a. I-cord, wrap&turn, sy
ihop från rätsidan, blockning, finare uppläggning och avmaskning. Det är ofta de små detaljerna som gör stor skillnad vid bl.a. montering,
knapphål mm. Ta gärna med dig ev. problem
stickning.
1 gg/4 feb/må 17.30-20.30/475 kr inkl. kaffe &
macka

1 gg/18 feb/må 17.30-20.30/475 kr inkl. kaffe
& macka

Arr nr 37450

Fortsättning – Stickning

Lär dig dominorutor, patentstickning, bruten
mosstickning, vävstickning, daisystitch mm
1 gg/8 apr/må 17.30-20.30/475 krinkl. kaffe &
macka

Arr nr 37449
Virkkvällar

Nybörjare – lär dig grunderna i virkning

Gilla oss på
Facebook!
Studieförbundet
Vuxenskolan
Mölndal

1 gg/28 jan/må 17.30-20.30/475 kr inkl. kaffe
& macka

Arr nr 37451

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

Trädgård
Trädgårdsdesign del 1 –
Trädgårdens utformning: form,
funktion och karaktär

Vi går igenom designprocessens olika steg
som hjälper dig att skapa av en hållbar och
vacker trädgård. Vi tar bland annat upp:
platsanalys, önskningar, behov och begränsningar. Former, funktioner, stil, karaktär och
rumsbyggande. Kursen kombinerar teori med
praktiska övningar där deltagarna får tillfälle
att gestalta olika trädgårdsrum. Kursen kräver
inga förkunskaper (kan byggas på med del 2).
1 gg/start 3 mar/sö 10-16 (lunch 12-13)/ledare:
Sophie Hamilton

Arr nr 37367

Trädgårdsdesign del 2 –
Växtkunskap och växtkomposition
Vi går igenom var olika växter trivs och hur
man hittar rätt växt till rätt plats i trädgården.
Fokus ligger på perenner och hur man kan
komponera ihop dem för att skapa en hållbar
och vacker plantering. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar där deltagarna får
tillfälle att gestalta olika planteringar. Kursen
kräver inga förkunskaper (kan läsas separat
från del 1).
1 gg/31 mars/sö 10-16 (lunch 12-13)/ledare:
Sophie Hamilton

Arr nr 37368

NY! Trädgårdsdesign fortsättning –
Hållbar plantering-sten-belysning
Vi fördjupar oss i villaträdgårdens utformning
och innehåll och lär oss mer om att skapa hållbara planteringar som ger en vacker trädgård
året om. Vi tittar närmare på hur man kan
använda sten, belysning och prydnadsgräs i
trädgården. Kursen varvar teori med praktiska
övningar där deltagarna får rita förslag på olika
trädgårdsmiljöer och planteringar. Denna kurs
är för dig som har grundläggande kunskaper i
trädgårdsdesign och växtkomposition.
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1 gg/5 maj/sö 10-16 (lunch 12-13)/ledare:
Sophie Hamilton

Arr nr 37374

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, hyra av
skog, studiematerial, teoriprov, uppkörning och
körkort. Kursstart i vår, kontakta oss för mer
info och intresseanmälan.
8 ggr/4750 kr/ledare: Bonde Andersson

Arr nr 37271

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 gg/9 mar/lö 10-15/475 kr/ledare:Hanna
Nyqvist

Arr nr 37369

Biodling för nybörjare

Målet i denna cirkel är att lära ut grunderna i
biodling teoretiskt och praktiskt. Efter kursen
ska deltagaren ha fått tillräcklig kunskap för att
sätta igång egen biodling. Litteratur: Min biodling, utgiven av Sveriges biodlares riksförbund.
7 ggr/25 apr/to 18-21/1250 kr + materialavgift
350kr/ledare: Börje Blomster

Arr nr 37370

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! Obs! Materialkostnad: 150-300kr, betalas på plats kontant eller med Swish.
1 gg/24 apr/on 18-21/500 kr/ledare: Miriam
Göransson

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 molndal@
sv.se. Säsongens program mejlas ut.

Mölndals Hemslöjdsförening

Varmt välkommen till vårens slöjdande i Mölndals Hemslöjdsförening!
21 jan: Vi startar våren med ett besök på
Världskulturmuseet. Där ska vi se om vi kan
hitta ny inspiration till vårt slöjdande. Antingen
för ett nytt arbete eller förändra/tillföra något
i det slöjdande vi håller på med. Vi hjälper varandra och spånar fritt.
21 jan: Börja ett nytt arbete efter inspirationen
från museet eller fortsätt på ett redan påbörjat.
Har du kört fast med något kan du få hjälp att
fortsätta. Många slöjdar hemma och vi andra
vet inte med vad. Det vill vi gärna veta och även
se. Ta med dig och visa. Om du har något att
sälja till oss andra blir vi glada.
4 mar: Nu gör vi korgar av sly på fast botten.
Liáne Engdahl har material och visar hur vi kan
göra.
18 mar: Ann-Christin Appelgren visar oss hur
vi broderar på stickat. Ta med ett stickat plagg
t.ex. tröja, vantar, mössa, nål och garn.
8 apr: Vi slöjdar fritt och föreningen bjuder på
mat som avslutning på vårterminen.
Alla möten är kl. 18-21 på Träffpunkten
Krokslätt, Berghemsgatan 6. Alla aktiviteter
till självkostnadspris.

Arr nr 37376
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Mölndal
Folkhälsa
Yoga för NPF föräldrar
Se även ”Föreläsning för NPF föräldrar,
7 februari” på sidan 19

I samverkan med Anhöriglots, Mölndals Stad,
Enhet Folkhälsa
Har du barn med särskilda behov? Behöver du
en oas? Vill du träffa andra i samma situation?
Välkommen på yogakurs för föräldrar till barn
med ex autism, ADHD eller Tourettes. Under
kursens 6 tillfällen utövar vi yoga och meditation, samt delar erfarenheter och vardagsliv med
varandra. OBS! Anmälan öppnar 7 februari till
Studieförbundet Vuxenskolan, sv.se/molndal.
6 ggr/start 28 feb/to 18.15-19.45/Aulan, Gamla
Torget 43/Ingen avgift/ledare: Anna Malcus

Arr nr 37089

NY! Tidsverkstaden – Ett liv före
döden, finns det?

Dags att ta ett steg i rätt riktning? Vad fyller
du veckans 168 timmar med? Vad längtar jag
efter mera av i min vardag? Vilka krafter påverkar att vardagen ser ut som den gör? Att
vara med i en tidsverkstad är som att gå upp
på ett utsiktsberg för att få överblick. SV:s
Tidsverkstad ger goda utsikter till värdefulla
insikter om hur vardagen kan fyllas med det
som är mest väsentligt för dig och din omgivning. Här får du utrymme för eftertanke och
delge erfarenheter, idéer och framsteg tillsammans. En väldigt omtyckt studiecirkel som nu
kommer igen! Missa inte!
5 ggr/start 25 feb/må 17.45-20.00/Gamla Torget
43/500 kr/ledare: Anna-Karin Sandberg

Arr nr 37092

SV söker
cirkelledare.
Kontakta
respektive
kontor!

eller anhoriglots@molndal.se och berättar om
din anhörigsituation. Ingen avgift.
3 ggr/start 12 apr/fr 10-12.15/Utgår från Torre
kulla dansbana/ledare: Lisa Kwasniewski

NY! Bli vän med din rullstol! –
Intresseanmälan

I samverkan med Folkhälsa, Mölndals Stad.
Att bli med rullstol är en stor utmaning, inte
bara fysiskt utan även psykiskt. Kom med oss
och lär dig dels teknikerna men träffa även nya
kursvänner. Lär dig grunderna i rullstolsteknik
och bli vän med din rullstol! Vi vänder oss till
dig som är rullstolsburen alt som så småningom kommer att bli rullstolsburen. Du kan vara
mellan 7-75 år och med eller utan assistans. För
dig som har manuell rullstol alt för dig som vill
prova manuell rullstol (vi har några rullstolar
att låna). Kursen vänder sig även till dig som är
anhörig, vän eller personal. Vi kommer att varva både teori och teknik och start planeras till
hösten. Frågor? Kontakta SV på 0722-003650.

NY! Äta ogräs – gott och nyttigt!
”Tidsverkstaden
gav utrymme till mig
själv som jag normalt
inte hade i vardagen”
”Det bästa jag gjort”

Ur tidigare deltagares
utvärderingar från
Tidsverkstaden

Ogräs är inte bara av ondo. Det finns massvis
av vildvuxna växter som är gratis och är fulla
med näring. Dessa kan med lätthet användas i
vår vardagliga kost. Vi pratar om några vanliga
ogräs som är enkelt att plocka. Vi lagar några
rätter på dem också.
1 gg/24 apr/on 18-20.45/350 kr/ledare:
Catarina Benzel

Arr nr 37371

NY! Naturliga hudvårdsprodukter
och rengöringsmedel
NY! Grön Mindfulness

I samverkan med Anhöriglots, Mölndals Stad
Mindfulness i en grön miljö (Torrekulla)
Vi går igenom de 9 attityderna inom Mindfulness och praktiserar dem ute i naturen. Vi
använder tekniker så som kroppscanning, uppmärksamhetsträning, sång och alla sinnen för
att komma i bättre kontakt med oss själva samt
med naturen. Varje moment inkluderar meditationsvandring, lägereld, mindfulnessövningar,
sharing och andningstekniker för ökat välbefinnande. Ledare är Lisa Kwasniewski, biolog,
mindfulnessinstruktör, trädgårdsmästare, yogalärare & gröninspiratör. Se mer på totalharmoni.nu. OBS! Du anmäler ditt intresse genom
att kontakta Anhöriglots på tel. 031-3152625

Vi byter gamla husmoderstips om hur man
kan städa naturligt utan massa kemikalier. Vi
gör några egna hudvårdsprodukter. Naturlig
hudvård med naturliga ingredienser och så lite
processade som möjligt. Bra för både kroppen
och miljön. Enkelt och kul.
1 gg/4 apr/to 18-20.45/350 kr/ledare:
Catarina Benzel

Arr nr 37372

NY! Rawfoodgodis

Vad betyder egentligen begreppet Rawfood?
Är det nyttigt? Är det krångligt? Tillsammans
tillverkar vi enkelt och gott godis med naturliga
ingredienser och utan raffinerat socker.
1 gg/7 mar/to 18-20.45/350 kr/ledare:
Catarina Benzel

Arr nr 37373

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Mölndal
NY! Kombucha – och andra
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
2-3 olika fermenterade drycker som ni sedan
får med er hem att vaka över och sköta om.
1 gg/27 feb/on 18-21/Grevedämmet/550 kr/
ledare: Torsten och Lisa Palm

Arr nr 37216

NY! Kimchi – och andra
fermenterade grönsaker

Syrade grönsakers nyttighet är både väl beprövad och numera också vetenskapligt belagd. Deras vänliga bakterier: probiotika är ett mycket
billigare och bättre alternativ än att köpa som
tillskott från apoteket eller hälsokosten. Syrade
grönsaker är riktigt superfood! På kursen lär
vi oss hur man syrar grönsaker teoretiskt och
praktiskt. Fokus kommer att ligga på säsongens
grönsaker. Det blir också provsmakning av olika syrade produkter. Du får med dig 2 st burkar
med grönsaker som du får vårda hemma. Ingredienser, burkar och provsmakning ingår i
priset.
1 gg/13 mar/on 18-21/550 kr/Grevedämmet/
ledare: Torsten och Lisa Palm

Arr nr 37217

NY! Hållbar Mat & Hållbart Liv

Är du intresserad av hållbarhet och vill utmana
dig själv? Vi vet hur! Vi har fantastiska studiematerial kring Hållbar Mat och Hållbart liv och
söker efter en intresserad person som vill dela
och sprida kunskap genom att hålla i en kamratcirkel. Orsakerna till att laga mer hållbar
mat eller att bli mer miljövänlig i sin vardag är
många. Vi hoppas på stort gensvar. Hör av dig
till SV Mölndal, Anna-Karin 0722-003650.

Plattform & nätverk för fri kultur

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

Övrigt
Gode mannens ABC – Halvdistans
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. Sista anmälningsdatum är en vecka innan start. Anmälan är bindande. 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/21 feb/to 18-20.30/2350 kr/ledare: Boel
Holgersson

Arr nr 37185

Nycirkus

I den här spännande kursen får du lära dig om
konstformen nycirkus och dess olika uttryckssätt, såsom ekvilibrism (konsten att balansera),
jonglering, akrobatik m.m. Inom nycirkus är
allting möjligt! Ingen tidigare erfarenhet krävs.
Alla åldrar. Ledare är Ivar Blandin Rosenqvist
som har stor erfarenhet av att lära ut nycirkus
och teater, utbildad i Köpenhamn på The Commedia School samt Fridhems Folkhögskola.
Kursstart i vår, kontakta oss för mer info och
intresseanmälan.
8 ggr/2 studietimmar per tillfälle/ledare:
Ivar Blandin Rosenqvist

Arr nr 37628

Linedance – fortsättning

Det är inte bara en underbar dansform där
glädje och rytm står i fokus. Det erbjuder även
träning, kondition. Något mer medryckande än
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linedance är svårt att tänka sig! Passar dig som
dansat innan
10 ggr/start 13 feb/on 15.30-17/Aktiviteten/
1100 kr/ ledare: Marina Bengtsson

Arr nr 37091

NY! Att spara i aktier – för och
med kvinnor

Det här är en kamratcirkel för kvinnor som
vill lära sig mer om aktier och fonder. Inga
förkunskaper behövs men cirkeln bygger på
ett intresse för att investera i aktier och fonder
och att vi lär av och med varandra. Vi kommer
till exempel att diskutera: Vad är en aktie?
Vilken aktie ska man köpa och vilken investeringsstrategi kan man ha? Vilka olika former
av fonder finns det? Hur ser ett aktiesparkonto
på nätet ut och hur funkar det? Vad är investmentbolag? Varför ska man spara i ett Investeringssparkonto/ISK? Och mycket annat som
deltagarna vill ta upp.
4 ggr/start 17 feb/sö 16-18.15 /Gamla Torget
43/ Ingen avgift/ledare: Berit Finnström

Arr nr 37093

NY! Tecken som stöd – TAKK

Tecken som stöd är en kommunikationshjälp
för hörselskadade, för personer med språkstörning eller funktionsvariation men också en
hjälp för barns inlärning av svenska. Tecken
som stöd är positivt för barns kognitiva utveckling men det är också otroligt roligt! (TAKK =
Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation)
6 ggr/start 20 feb/on 18-19.30/Gamla Torget 43/
1000 kr inkl. material/ledare: Lena Larsson

Arr nr 37294

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

Mölndal
Spanska med Miguel

I samarbete med Träffpunkten Möllan.
Oavsett dina behov är det både roligt och utvecklande med ett nytt språk. Spanska är ett
utbrett världsspråk som talas och förstås i stora
delar av världen. Här lär du dig grundläggande
grammatik och hur man enkelt konverserar.
Passar dig som redan kan några fraser men vill
lära dig mer.

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!
Mer information lämnas av respektive förening
eller genom oss på SV. Ring 0722-003650.
12 ggr/start 23 jan/on 10-12.15/Centrum
kyrkan/350 kr/ledare: Mari-Anne Munz

Arr nr 37314

10 ggr/start 5 mar/ti 16.00-17.30/1100 kr/
ledare: Miguel Martinez

Arr nr 37012

Evenemang

Kunskapscafé om Ålderism

Välkommen att delta på våra kunskapscaféer i
Annexet på Träffpunkten Möllan i vår 2019! Det
kostar inget men vill du vara säker på att få en
plats, anmäl dig på varje programpunkt +031874746 eller 0722-003650.
Ålderism i media

Är det någon som lyssnar på gamla tanter? Maria Edström från ”Age Cap”(Centrum för åldrande och hälsa) föreläser om ålderism. Forskningen utgår från att dagens samhälle inte är
optimalt för äldre personers välbefinnande. Det
finns olika sätt att möta denna utmaning. Maria berättar om mediebilden kring äldre och ni
ställer frågor!
19 feb kl. 10.30-12
Trygghet i vardagen – vad säger Polisen?

Linda Bergwall berättar om polisens arbete
kring trygghet i vardagen och ni ställer frågor.
19 mar kl. 10.30-12

Rätt till kultur i vardagen – Hur når vi det?

Monica Berglund, direktör Tre stiftelser i Göteborg delar med sig av sina tankar kring den
salutogena värdegrunden som verktyg. Hur
uppnår vi livslust och en känsla av mening, begriplighet och hanterbarhet i vardagen?

SÖNDAG 27 JANUARI

PianoSöndag i Fabriken

Pianoromantikens yttersta gränser. Ung pianist Johan Möller Lekemo spelar musik av bl.a.
Schubert, Liszt m.fl.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl. 16/Info och
biljetter tel. 0705-267314

Götaforsliden 13, kl. 16/Info och biljetter tel.
0705-267314
TORSDAG 7 FEBRUARI

Superföräldrar – Föreläsning för
NPF-föräldrar

NPF-föräldrar, eller varför inte SUPERFÖRÄLDRAR? Vi kämpar för att vi måste, men hur
gör vi när vi tappar all energi? Anna Malcus berättar om sin resa och vilka strategier fungerar
för henne. Föreläsningen ger också utrymme
för gruppsamtal där vi tillsammans pratar om
hur man som NPF-förälder kan ta hand om sig
själv. Hur hittar man sina egna strategier och
hur hanterar man den skuld som man ofta känner, när saker och ting inte fungerar?
Annexet i Kulturhuset Möllan, kl. 18-20/
Ingen avgift/Begränsat antal platser – anmäl
dig gärna via sv.se/molndal alt. 031-874746

Arr nr 37076

TORSDAG 12 FEBRUARI
SÖNDAG 27 JANUARI

Bildvisning

Bildgruppen visar gamla och nya flygbilder över
Mölndal.
Kvarnbygården, kl. 13
ONSDAG 30 JANUARI

Konstkollektivets odlingscafé

Konstkollektivets odlingscafé startar – och håller öppet sista onsdagen varje månad hela vårterminen. Det blir olika odlingsaktiviteter, det
bjuds på fika och avslutas med en gemensam
middag. Vi skapar integration genom odling
och hoppas nå fler medlemmar genom odlingscaféet. Genom att delta på odlingscaféet är du
med och planerar vad som ska odlas i pallkragarna under säsongen 2019, driver upp plantor
och skapar odlingen tillsammans. Välkomna!
Konstkollektivet, Pixbovägen 5 i Mölndal,
sista onsdagen varje månad, kl. 17.30-20

16 apr kl. 10.30-12

Start av Öppen Kulturell
Mötesplats på Konstkollektivet

Här kan du oavsett ålder och tidigare erfarenhet
få lektioner i exempelvis dans, musik och teater
samt laga mat och mötas! Allt är gratis! Mer info:
konstkollektivet.se eller info@konstkollektivet.se.
Konstkollektivet, Pixbovägen 5 i Mölndal,
varje tisdag kl. 15-20.30
TORSDAG 21 FEBRUARI

Mölndal och Göteborg – då, nu
och i framtiden –en tidsresa från
1500-talet till 2035

I samarbete med Föreningen Norden, Mölndals
Hembygdsförening, Kållereds Hembygdsförening
Kommunikatör Glenn Evans föreläser om
Mölndals och Göteborgs utveckling.
Kvarnbygatan 6, kl. 18-21/100 kr inkl.
fika, Frälsningsarméns lokal/Anmälan
senast den 17 februari till Gunnar Smith,
gunnarsmith300@gmail.com

LÖRDAG 2 FEBRUARI
Generationsteatern – Flisor och fragment

Generationsteatern, ålderssegregationens
motståndsrörelse, ger ett potpurri utifrån fem
bejublade pjäser och inte en lugn sekund kan
utlovas. Missa inte! Caféservering öppnar från
kl. 17.30.

I Katakomberna i Kvarnbyn &
Galleri Fyra små Rum

14 maj kl. 18-19 (obs tiden!)

John Holmström Quartet med musik av bl.a.
John Coltrane. Tre unga jazzmusiker och en
nästintill jazzlegendar – saxofonisten Gunnar
Lindgren, miljökämpe! I Galleri Fyra små Rum:
10 konstnärer från gruppen VÅGA MÅLA.

7/2: Anna Malcus.

27/2: Bengt Westerberg.

SÖNDAG 24 FEBRUARI

PianoSöndag i Fabriken

Pianisten Bengt Forsberg och ett antal kvinnor.
Musik av kvinnliga tonsättare som ex. Amanda
Meyer.
Götaforsliden 13, nedre entrén, kl. 16/Info och
biljetter tel. 0705-267314

26/2: Titti Ljungdahl.

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

villkor. Idag är Bengt Westerberg bland annat
ordförande i Svenska Röda Korset och ledamot i
delegationen för Mänskliga Rättigheter.

Kvarnbygården, kl. 13.30

Gamla Torget 43, Aulan, kl. 18-19.30/Ingen
avgift/Begränsat antal platser, anmäl dig på
sv.se/molndal, alt. 031-874746

SÖNDAG 24 FEBRUARI

Bildgruppen visar bilder från KRÅKAN och
SOAB.

Arr 37298

ONSDAG 26 FEBRUARI

Hemmasittare – elever med
omfattande frånvaro

Här tillsammans med pianisten Thomas Rudberg med R. Schumanns violoncellkonsert. I
Galleri Fyra små Rum: Irène Sjöberg-Lundin,
måleri.
Götaforsliden 13, kl. 16/Info och biljetter tel.
0705-267314
MARS/APRIL

I samarbete med Mölndals Stad, Föräldrar
emellan
Antalet elever med omfattande frånvaro, så
kallade hemmasittare, ökar för varje år. Fler
elever upplever en ökande stress i skolan. Något
måste göras för att vända denna utveckling.
Författaren Titti Ljungdahl berättar utifrån sin
nya bok om samma tema.
Mölndals Stadsbibliotek, kl. 17.30/Fritt
inträde

LÖRDAG 9 MARS

Trädgårdsaktiviteter

Ung musikerduo – finalister i den prestigefyllda tävlingen Ung och Lovande 2019 Daina Mateikaite och Joakim Martinsen i musik av bl.a.
Fauré, Poulence & Szymanowski. I Galleri Fyra
små Rum: Susanne Norberg, måleri.

Konstkollektivet, Pixbovägen 5 i Mölndal

I Katakomberna i Kvarnbyn &
Galleri Fyra små Rum

Götaforsliden 13, kl. 16/Info och biljetter tel.
0705-267314
TORSDAG 21 MARS

Nordiskt Gästabud
D EM O KRA TIBUBBLA

Genom möten, dialog och utbyte
av erfarenheter tillsammans med
andra, vidgas våra vyer. Studieförbunden
lever och verkar för demokrati dagligen.
Samtal och möten pågår och erfarenheter
och perspektiv delas. För att stärka och
uppmärksamma detta arbete ytterligare
har Studieförbundet Vuxenskolan ställt sig
bakom demokrati-initiativet #ViMåstePrata.
#ViMåstePrata startades av Hédi Fried,
Kristina Persson och Sverker Sörlin, som
oroade sig över att demokratin var i fara.
De vände sig till folkbildningen för att
kraftsamla och vi gick med. Hoppas
vi ses den 27 februari kl. 18!

I samarbete med Föreningen Norden
Kyrkomusiker Birgitta Landgren framför polsk
musik och vi delar en måltid med polska rätter.
Anmälan senast 17 mars e-post: meklund_jimar@hotmail.com. OBS! Anmälan är bindande.
Stensjökyrkans samlingssal, Portogatan 2, kl.
19- 21.30/160 kronor inkl. måltid
LÖRDAG 23 MARS

I Katakomberna i Kvarnbyn &
Galleri Fyra små Rum

Friform med jazzpianisten, poeten och sångaren Matti Ollikainen Trio. Kjell Jansson, bas,
och Magnus Gran, slagverk. I Galleri Fyra små
Rum: Karl Forsberg, fotografi.
Götaforsliden 13, kl. 16/Info och biljetter tel.
0705-267314
TISDAG 26 MARS

ONSDAG 27 FEBRUARI

Vi måste prata – föreläsning
om Demokrati med Bengt
Westerberg

Demokrati är mer än allmänna val och majoritetsbeslut. Den kan tyckas lika självklar som att
andas. Men de senaste årens auktoritära rörelser
i länder nära oss och längre bort har visat att
demokratin snabbt kan relativiseras och nedvärderas. Det gäller också här. Bengt Westerberg
(tidigare partiledare för Liberalerna och vice
statsminister) inleder samtalet om demokratins

Bildvisning med Lars Gahrn
I samarbete med Föreningen Norden,
Kållereds Hembygdsförening och
Studieförbundet Vuxenskolan
Lars Gahrn visar bilder och berättar.

Lackarebäckshemmet, Lackarebäck, kl. 18
LÖRDAG 30 MARS

I Katakomberna i Kvarnbyn &
Galleri Fyra små Rum

Cellisten Antonio Hallongren. Efter studier i
London, nu cellist i Göteborgssymfonikerna.

I mars eller april (beroende på väder) startar
Konstkollektivets odlingssällskap trädgårdsaktiviteter vid pallkragarna ute på Konstkollektivets gård.

LÖRDAG 6 APRIL

I Katakomberna i Kvarnbyn &
Galleri Fyra små Rum –
våravslutning

Musikerna Emma de Frumeri Agnas och Klara
Hellgren, violin, Tuula Fleivik Nurmo, viola, och
Petra Lundin, violoncell. Musik av bl.a. Fanny
Mendelssohn och Andrea Tarrodi. I Galleri Fyra
små Rum: Christina Måneskiöld, måleri.
Götaforsliden 13, kl. 16//Info och biljetter tel.
0705-267314
LÖRDAG 6 APRIL

Cykeln – tvåhjulingen som
ständigt förändrar världen

I sin föreläsning kommer Johan Tell att prata
om några av cyklingens alla aspekter. Om cykeln som hälsoredskap och klimatsmart fordon,
om cykeln som träningsredskap och resesällskap, om cykeln som mekanisk hobby och, inte
minst, som feministisk frihetsmaskin. Cykeln,
som nyss fyllde 200 år, har många gånger i historien räknats ut som ett förlegat fordon men
har återigen befäst sin ställning som nödvändig
för den moderna människan som vill leva lite
hållbart. Johan Tell är frilansande skribent
och var tidigare redaktör på resetidskriften
Vagabond. Han har skrivit ett flertal prisbelönta böcker och även hjälp andra äventyrliga
resenärer, som Christer Fuglesang och Ola
Skinnarmo, med deras berättelser. Johan Tell
är också föreläsare, främst inom miljöområdet,
och, förstås, en entusiastisk cyklist.
Mölndals stadsmuseum, Kvarnbygatan 12,
kl. 13/Biljetter hämtas ut på Mölndals
stadsmuseum samma dag fr. kl. 12/Fri entré

Fri
Utställning & program
entré!

Läs mer om utställningen
och relaterat program:
museum.molndal.se
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6/4: Johan Tell.

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

Mölndal
Lars Gahrn vandrar runt och berättar om Krokslätt. Samling vid Krokslätts Torg

SÖNDAG 7 APRIL

LÖRDAG 4 MAJ

Lars Gahrn berättar om Krokslätt.

I Kvarnbygården finns kaffeservering och försäljning av tunnbröd och handarbeten.

Krokslätts Torg, kl. 13

Kvarnbygården, kl. 12-16

LÖRDAG 11 MAJ

LÖRDAG 4 MAJ

Samling vid Hembygdsgården, kl. 14

I samarbete med Föreningen Norden, Kållereds Hembygdsförening och Studieförbundet
Vuxenskolan
Föredrag, växtförsäljning, utställningar och
kaffeservering ”Kafé Rut”

TORSDAG 9 MAJ

Långåkers Hembygdsgård, Långåkersvägen
14, Kållered, kl. 11-14

Bildvisning med Lars Gahrn

Hembygdsdag

Kvarnbygården, kl. 13.30
TORSDAG 11 APRIL

Föreningen Norden 100 år
– jubileumskavalkad

I samarbete med Föreningen Norden
Vi som under tre timmar – 30 minuters kaffepaus – kommer att visa bilder, spela musik och
genom tal beskriva dessa ett hundra år är historiker vid Göteborgs universitet. Medverkande:
Professor emeritus Lennart K. Persson, Filosofie doktor Linus Karlsson, Doktorand och bibliotekarie Adam von Schéele. Anmälan senast
den 7 april till margareta.bjuhr@gmail.com.

I samarbete med Mölndals stadsmuseum

Vandring i Kvarnbyn

I Kulturmiljön med Lars Gahrn.

Avslutning – Cirklarna om Polen

Frälsningsarméns lokal, Kvarnbygatan 6, kl.
18–21/100 kr inkl. fika.

I samarbete med Föreningen Norden
Vi avslutar våra cirklar med att polenkännaren
Stefan Jacobsson föreläser om ”Polen idag.
Fika ingår. Anmälan senast den 5 maj till
E-post: monia.lindstrom@telia.com

TISDAG 30 APRIL

Frälsningsarméns lokal, Kvarnbygatan 6,
kl. 18–21

Vårtal och vårsånger av Stensjöns Kyrkokör.

LÖRDAG 11 MAJ

Stensjöns grillplats/Strandpromenaden,
kl. 20.30

I samarbete med Mölndals stadsmuseum

Valborgsmässobål

Vandring i Krokslätt

Nils och Gunnel Dahlbecks dag

ONSDAG 29 MAJ

Vårens resa

Resmål och inbjudan kommer senare.
LÖRDAG 1 JUNI

Vandring i Helenedal/Helenevik
Lars Gahrn och Leif Jenemalm vandrar runt
och berättar. Samling vid Heleneviksvägens
busshållplats
Heleneviksvägens busshållplats kl. 13

Replokaler
Replokaler
Konsertoch eventlokal
Konsertoch eventlokal
www.musikberget.com

Är du med i
en musikgrupp?
SV Musik hjälper fler än
2000 musikgrupper i Sverige!
Se vår hemsida för mer info!

www.musikberget.com
info@musikberget.com

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

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

"Musikens änglar"

Inom ramen för SmåföretagsAkademin
kan vi erbjuda kurser inom exempelvis:

En musikcirkel som repar på Grevedämmet (Pixbovägen 5) 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 vårterminen 2019.

Bokföring
Sociala Medier
E-handel
Miljödiplomering
Entreprenadjuridik
Starta Eget

Presenterar:

Öppen Kulturell
Mötesplats
Tisdagar kl 15.30-20.30 på
Konstkollektivet, Pixbovägen 5

Är du intresserad? Kontakta Annelie
Brattfors, 031-26 55 70

i Mölndal
Här kan du oavsett ålder och
tidigare erfarenhet prova på lektioner i
exempelvis dans, musik och teater samt
laga mat och mötas! Allt är gratis!
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!
info@konstkollektivet.se
www.konstkollektivet.se

Vid intresse kontakta anna-karin.
feragen@sv.se eller lars.nyren@icloud.com och berätta om dig själv.

Café Förgätmigej
Ett samarbete mellan Berzelius
äldreboende/Förenade Care

En Träffpunkt för dig, som har en
demenssjukdom och dina anhöriga.
Vi dricker kaffe, pratar, skrattar, lär
av varandra och tar vara på livets
glädjeämnen tillsammans.
1 gg/månad/start 2 feb/lö 11-12.30/
Berzelius träffpunkt, Terrakottagatan
1 A, Mölndal /Kaffe med dopp 20 kr

Anmälan senast 2 dagar före till:
Eva Lundström 0705 - 24 72 32,
Birgitta Garnemark 0738 - 00 72 12

Lingårdens Vävstuga
Lingårdens Vävstuga är en ideell
förening som har en vävstuga i
Krokslätts Fabriker, Mölndal. För
närvarande består föreningen av ett
tjugotal medlemmar. Vävstugan drivs
som en ideell förening med kopplingar
till Studieförbundet Vuxenskolan.
Föreningen har plats för fler
medlemmar då vi har flera lediga
vävstolar. Vi har för närvarande ingen
möjlighet att hjälpa och lära nybörjare.
En viss vana och någon grundläggande
kunskap är därför ett måste, men man
behöver absolut inte vara expert.
Vi hyr också ut vävstolar per månad
utan medlemskap.
För mer information maila oss på
lingardensvavstuga@gmail.com
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Föreningar vi
samarbetar med:
Mölndalsgalan
Gillar du att spela teater, dansa
och sjunga? Då kanske du är den
vi söker!? Mölndalsgalan är en fri
musikteatergrupp för personer
med funktionsvariationer från 15 år
och uppåt!
Vi ses varannan måndag
kl. 17.45-20 på Konstkollektivet
i Mölndal.
Kom och prova en gång gratis!
Kontakta anna@konstkollektivet.se

Autism och Aspergerföreningen, DIS
Väst (Datorhjälp i Släktforskningen),
Demensföreningen MölndalHärryda, 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, Trädgårdsnätverket

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 marknadsför vissa baskurser i de
fyra kommunerna Alingsås, Lerum, Partille och Mölndal. Dess-

utom kommer specifika kurser
att anordnas på de olika orterna i samarbete med det lokala
partnerskapet som finns där.

Bland annat erbjuds kurser i
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.
Om så önskas kan kurser
skräddarsys för ett företag som
har flera medarbetare som behöver kompetensutvecklas.
Har du frågor rörande andra ämnen kontakta respektive kontor. Vill du bli lärare i
SmåföretagsAkademin?

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

Kontakta Johan Eklund, verksamhetschef, på 0705 339 117
eller johan@sv.se.
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Lerum

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

Hundkurser

I samarbete med Alfa Hundcenter.
Kurserna hålls på Däckvägen 1, Stenkullen. Alla
kurser startar löpande. Information, fler kurser
och anmälan: alfahundcenter.se
Valpkurs, från 8 v-6 mån

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

Pröva olika typer av träning; agility, rallylydnad, specialsök, klicker, freestyle m.m.

Djur, natur, miljö

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

Intensivkurs i biodling
start 7 maj (teori) kl. 19-21, därefter 11-12
maj (lö-sö kl. 10-15 i föreningsbigården)
samt 21 maj (teori) kl. 19-21/900 kr +
materialkostnad 260 kr/plats: SV Lerum/
ledare: Lars Blomberg och Ingrid Evaldsson

Vardagslydnad

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

Jägarexamen

Intresserad av jakt och att lära dig jaga? Vi går
igenom teori och praktik inför examen. Välkommen med din intresseanmälan! Kurs startar till
hösten 2019 vid tillräckligt många anmälda.

Agility

2000 kr materialkostnad för teoribok
tillkommer/Scoutgården i Gråbo/ledare:
Bengt Rydberg

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

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

17 apr/on 19-21/225 kr exkl. material/ RallarRosen, Lerum/ledare: Johanna Axell

Sy- och språkstuga!
Har varit verksam under
hösten på Sävegården och
vi vill göra ett försök till

Sommarbukett

I samarbete med Rallar-Rosen
Försommarmys, gör iordning dina sommarplanteringar.

våren 2019. Vill du bli vår
nya medhjälpare?

23 maj/to 19-21/225 kr exkl. material/ RallarRosen, Lerum/ledare: Johanna Axell

Vi träffas första torsdagen i månaden och skapar tillsammans. Anmälan till: Ann Östlund,
tel. 0734-455523.
4 ggr/start 7 feb, därefter 7 mar, 4 apr
samt 2 maj/to 10-13/120 kr/ledare: Barbro
Lennerstedt och Ann Östlund m. fl.
7 feb – Band, snoddar och flätning
7 mar – Skarvsöm

Gaffelvirkning – nybörjare och
fortsättning

I samarbete med Skallsjö-Nääs
hemslöjdsförening
En gammal teknik som utförs med en virknål och
en gaffel av trä eller metall. Kursstarter sker löpande. Välkommen med din intresseanmälan och
eventuella frågor till: Berith, tel. 0702-875022.
5 ggr/start i mitten på feb/575 kr exkl. fika/
Ryttarbacken, Floda/ledare: Berith Jansson

Gaffelvirkning

Slöjd & hantverk
Bokbindning och reparationer
Samarbete med Bokbindare-Vännerna
Anmälan: Göran Arfvidson, 0723-121253

12 ggr/start 15 jan/ti 17.30-19.45/Härads
vägen, Lerum

Knivbyggarkurs

Vi snidar skaft och slida.
10 ggr/start 13 feb/on 19/230 kr, under 18 år
115 kr/Ljungviksskolan, Gråbo/ledare:
Marcus Helegård

Arr nr 37667

Lapptäcksteknik

I samarbete med Lerums hemslöjdsförening
Anmälan till: Britta Ferm, 0707-928130.
4 ggr/start 10 jan/to 10-15, därefter andra
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Göra färdigt, göra om eller testa
något nytt

4 april – Små korgar
2 maj – Vispar

Påskbukett med vackra
vårblommor

I samarbete med Rallar-Rosen
Kom och gör dig en härlig påskbukett med vårens vackra blommor och vackert grönt.

torsdagen i månaden/200 kr/Lindekulla,
Lerum/ledare: Britta Ferm, Gull Andersson

Vid tillräckligt många anmälda ordnar vi även
en lördags-workshop i gaffelvirkning. Kursstarter sker löpande. Välkommen med din intresseanmälan och eventuella frågor till: Berith, tel.
0702-875022.
1 gg/start en lördag vid tillräckligt många
anmälda/lö 10-15/Ryttarbacken, Floda/250 kr
exkl. fika/ledare: Berith Jansson

Knyppling

I samarbete med Skallsjö-Nääs
Hemslöjdsförening
Anmälan till: Kerstin, tel. 0702-21 00 09.
8 ggr/start 14 jan/må 19-21.15/Ryttarbacken,
Floda/ledare: Kerstin Larsen

Mulle Mecks Snickeriverkstad

Snickra bil eller båt i en miljö inspirerad ur
böckerna om Mulle Meck. Insläpp senast en
timme innan stängning.
Öppet: maj och sep lö-sö 11-16, jun-aug
to 13-18, fre-sö 11-16/Källnääs, Nääs

Lindekulla Slöjdklubb

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

Lerum
Ålder 7-14 år. Vill du tälja, snida, väva, sy, virka,
knyta, böja, bända, forma, fläta eller måla?
Kom med i vår Slöjdklubb och använd din kreativitet. Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på tel: 15858 alt. lerum@sv.se.
10 ggr (ej v. 7)/start 14 jan/må 16.30-18.30/400
kr/max 12 deltagare/ledare: Ingegerd
Henkelman, Barbro Lennerstedt, Margareta
Burvall, Kenneth Stahre, Marianne Fritsch

Tema: Småkryp med och utan
vingar

Under kreativa timmar får du tips och idéer om
hur du tillverkar dina keramiska kreationer i
lera med tema småkryp med och utan vingar.
Självklart bjuds det på en god fika!
1 gg/27 mar/to 18.30-21/550 kr/max 12
deltagare/Oscarshöjds Blommor & Trädgård,
Floda/ledare: Ulrica Elmberg

Tema: Knoppar, blommor och
frökapslar

Under kreativa timmar får du tips och idéer om
hur du tillverkar dina keramiska kreationer i
lera med tema knoppar, blommor och frökapslar. Självklart bjuds det på en god fika!
1 gg/24 apr/to 18.30-21/550 kr/max 12
deltagare/Oscarshöjds Blommor & Trädgård,
Floda/ledare: Ulrica Elmberg

Fönstertillverkning
1-3 mar/fr 13-17, lö-sö 10-17/1940 kr/Nääs,
Långa salen/ledare: Manne Swedberg

Arr nr 37396

Lerputs och lergolv i badrum

Ekobyggkursen lerputs och lergolv i badrum är
en teorikurs om möjligheten att bygga ett badrum med sunda material.
2 mar/lö 10-14/480 kr/Nääs, Slöjdbiblioteket i
Slöjdseminariet/ledare: Ulf Henningsson

Arr nr 37398

Renovera fönster
8 mar/fr 10-17/990 kr/Nääs, Långa salen/
ledare: Mats Lindström

Arr nr 37353

Isolering och värme i gamla hus
9 mar/lö 10-17/990 kr/Nääs, Slöjdbiblioteket,
Slöjdseminariet/ledare: Chico Hovedskov

Arr nr 37407

Ympning på fruktträd
9 mar/lö 10-17/1160 kr/Nääs, Vinkelsalen/
ledare: Rolf Eskilsson

Arr nr 37409

Smide, fortsättning
9-10 mar/lö-sö 9-16/1850 kr/Tollered/ledare:
Jan-Erik Svensson

Slöjd & byggnadsvård

Arr nr 37392

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

9-10 mar/lö-sö 10-17/1650 kr/Nääs, Långa
salen/ledare: Bror Forslund

Fönsterrenovering med
trälagning

Fläta en näverväska
Arr nr 37410

Tegeltak – återläggning av
taktegel vid renovering
10 mar/sö 10-17/1480 kr/Nääs, Vinkelsalen/
ledare: Jon Åhlund

1-3 feb/fr 13-17, lö-sö 10-17/2300 kr/Nääs,
Långa salen/ledare: Peter Jarbring

Arr nr 37411

Arr nr 37377

Tampade näverburkar

Snickeri för skräckslagna

15-17 mar/fr 18-21, lö-sö 10-17/2900 kr/Nääs,
Långa salen/ledare: Ramon Persson

8-10 feb/fr 13-17, lö-sö 10-17/1940 kr/Nääs,
Långa salen/ledare: Manne Swedberg

Arr nr 37351

Arr nr 37337

El i gamla hus

Skärsvarvning

mars/lö 10-17/990 kr/Nilssons El- och
teknikmuseum/ledare: Henrik Nilsson

15-17 feb/fr 14-19, lö-sö 9-17/2950 kr/Nääs,
Långa salen/ledare: Åke Landström

Arr nr 37412

Arr nr 37379

Snickeri för skräckslagna

Skärpa verktyg

22-24 mar/fr 13-17, lö-sö 10-17/1940 kr/Nääs,
Långa salen/ledare: Manne Swedberg

16-17 feb/lö-sö 10-17/1600 kr/Nääs, Ritsalen/
ledare: Erik Lennerstedt

Arr nr 37341

Smide, grund

23 mar/lö 10-17/1200 kr/Nääs, Vinkelsalen/
ledare: Kerstin Lyckman

Arr nr 37387

23-24 feb/lö-sö 9-16/1850 kr/Tollered/ledare:
Jan-Erik Svensson

Arr nr 37390

Linoljefärg från grunden,
grundkurs
Arr nr 37414

Tälj textila redskap

Linoljefärg för restaurering,
grundkurs

23-24 feb/lö-sö 10-17/1750 kr/Nääs, Långa
salen/ledare: Sara Thorn

24 mar/sö 10-17/1200 kr/Nääs, Vinkelsalen/
ledare: Kerstin Lyckman

Arr nr 37395

Arr nr 37415

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum
Hjälp! Vi har köpt hus
30 mar/lö 9-17/990 kr/Nääs, vinkel- och
Långa salen/ledare: Peter Jarbring

Arr nr 37402

Renovera fönster

det tar ett tag för bröden att bli klara. Till våra
brödkakor sedan har vi smör och ost i Bakstugan men ingen dryck.

Arr nr 37358

Mullbänk och torpargrund
6 apr/lö 10-17/990 kr/Nääs, Slöjdbiblioteket
i Slöjdlärarseminariet/ledare: Chico
Hovedskov

24 maj/fr 13-19/1090 kr/Nääs, Vinkelsalen/
ledare: Mats Rosengren

27-28 apr/lö-sö 9-15/990 kr/Nääs, Bakstugan/
ledare: Skallsjö Nääs Hemslöjdsförening

Mura kakelugn

Läderhantverk

30 maj-4 jun/10-17/6200 kr/Käringön hos
Lisa Svensson, Bulls Pensionat/ledare:
Tomas Henriksson

Arr nr 37416

31 mar/sö 10-17/990 kr/Nääs, Långa salen/
ledare: Mats Lindström

Slå med lie

Under två dagar arbetar vi kreativt med läder, går igenom teori och har inspirerande
workshop med genomgång av olika tekniker och
metoder.

Tälj tillsammans

Obs! Ta med verktyg och material. Ta med egen
matsäck.

27-28 apr/lö-sö 10-17/2100 kr/Nääs,
Vinkelsalen/ledare: Anders Martinsson

9 jun/sö 10-16/990 kr/Nääs, Långa salen/
ledare: David Fredriksson Nygård

Täljning för nybörjare

Skärpa verktyg

Luffarslöjda tillsammans

6-7 apr/lö-sö 10-17/1770 kr/Nääs, Långa
salen/ledare: Martin Ericsson

27-28 apr/lö-sö 10-17/1600 kr/Nääs, Ritsalen/
ledare: Erik Lennerstedt

Obs! Ta med egen matsäck.

Arr nr 37388

9 jun/sö 10-16/990 kr/Nääs, Ritsalen/ledare:
Birgit Lorenz

Fläta växtstöd

Snickeri för orädda

Fläta koja tillsammans

13 apr/lö 10-17/1050 kr/Nääs, Vinkelsalen/
ledare: Christian Erlandsson

3-5 maj/fr 13-17, lö-sö 10-17/2400 kr/Nääs,
Långa salen/ledare: Torsten Salander

Tapeter i äldre miljöer

Odla svamp på trästockar

16 apr/ti 18-21/480 kr/plats: Lim &
Handtryck,
Mölndal/ledare: Ann-Charlotte Strandberg

4 maj/lö 10-17/950 kr ink material/Simmenäs,
Alingsås/ledare: Daniel Bävernäs

Arr nr 37421

Arr nr 37423

Arr nr 37438

Arr nr 37741

Arr nr 37481

Arr nr 37439

Snickeri för skräckslagna

Vingligt och skrangligt

10-12 maj/fr 13-17, lö-sö 10-17/1940 kr/Nääs,
Långa salen/ledare: Manne Swedberg

26-28 apr/fr 13-17, lö-sö 10-17/1940 kr/Nääs,
Långa salen/ledare: Manne Swedberg

Arr nr 37343

Arr nr 37444

Obs! Ta med egen matsäck.

9 juni/sö 10-16/990 kr/Nääs, Vinkelsalen/
ledare: Christian Erlandsson

Arr nr 37654

Putsa och mura med kalkbruk

I samarbete med Hantverkslabbet i Mariestad
14-16 jun/lö-sö 10-17/2990 kr/Hantverks
laboratoriet, Mariestad/ledare: Anders
Göransson

Arr nr 37739

Bygg en kajak

Arr nr 37442

Färga ullgarn till stickning

Bygga smålandsgärdesgård

11-12 maj/lö 10-17, sö 9-16/1990 kr/Nääs,
Ritsalen/ledare: Elina Holmgren

27 apr/lö 9-16/850 kr/Gården Mysten i
Hemsjö/ledare: Ingemar Zachrisson

Skedtäljning

Master class i skedtäljning.

Måla med kalkfärg på murstock

Bakning i vedeldad bakugn

23-24 maj/to-fr 10-17/1950 kr/Nääs, sal?/
ledare: Fritiof Runhall

29 jun/10-17/1650 kr/Fiskarstugan,
Käringöns Hembygdsförening, Käringön/
ledare: Stig Ljungberg

Arr nr 37768

Det är bra om du tar med en liten matsäck då
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Under 10 dagar bygger vi en kajak med handledning av Andi Röder.
24 jun-5 jul/10-17/6500 kr/Nääs, långa- och
Vinkelsalen/ledare: Andi Röder

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

Lerum

Konst och form

Litteratur & historia

KonstFabriken

Skriv din egen biografi

Välkommen till kreativa Konstfabriken, som
är inrymd i den gamla fabriksbyggnaden i Hedefors. Här finns plats för såväl entusiastiska
amatörer som etablerade konstnärer. Ett medlemskap ger fri tillgång till ateljén och möjlighet att ställa ut i angränsande lokal.
Anmäl dig direkt till Studieförbundet
Vuxenskolan på 0302-15858. Du får nyckel
och den starthjälp du behöver.

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. Anmäl
intresse – kursen startar en onsdagskväll vid
tillräckligt många anmälda.
10 ggr/975 kr/on kl 18-20.30/ovanför Moset i
Lerum/ledare: Karin Manzoor

Arr nr 30501

Lediga
ateljéplatser!
Välkommen att
kontakta SV på
0302-158 58 för
mer info.

Biblioteket
Bokklubb i Lerum för dig 10-12 år

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Vill du läsa spännande böcker, träffa kompisar
och fika? Är du mellan 10-12 år? Anmäl dig till
bokklubben! Begränsat antal platser! Anmälan
till 0302-52 14 76 eller nina.persson@lerum.se.
4 ggr/start 7 feb, därefter 7 mars, 11 apr och 9
maj/to 15.30-16.30

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/20 feb/on 10-13 och 13.30-16.30/
2200 kr/Konstfabriken, Hedefors Bruk/
ledare: Angela Roos

Måla akvarell på Nääs
6 ggr/start 2 feb, därefter 16 feb, 2, 16 + 30 mar
samt 13 apr/lö 10.45-14.45/1070 kr, ta med eget
material/ledare: Iréne Lidvall Gullersby

Akryl för barn

För dig ca 6-11 år. Lär lekfullt om färg, form
och komposition.
5 ggr/start 21 feb/to 16.30-18.45/550 kr inkl.
material/Konstfabriken, Hedefors/ledare:
Inger Jedenberg

Bokklubb i Lerum för dig 13-16 år
Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Gillar du att läsa och vill komma till biblioteket
och fika och prata om böcker? Kom med i vår
bokklubb för unga! Begränsat antal platser!
Anmälan till 0302-52 14 74 eller elin.boardy@
lerum.se.
3 ggr/start 6 feb, därefter, 6 mars och 10 apr/
on 16-17/Lerums bibliotek

Bokklubb i Floda för dig 10-13 år

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Vill du läsa spännande böcker, träffa kompisar
och fika? Är du mellan 10-13 år? Kom till Floda
bibliotek! Anmälan till 0302-52 14 17 eller
april.karlsson@lerum.se.
5 ggr/start 29 jan, därefter 28 feb, 26 mars,
23 apr samt 21 maj/må 15.30-16.30

Bokklubb i Gråbo för dig 10-12 år
Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Vill du läsa böcker, få boktips, fika och göra
roliga aktiviteter tillsammans med andra bokintresserade? Anmälan via mail till:
grabo.bibliotek@lerum.se.
3 ggr/start 26 mars, därefter 23 apr samt 21
maj/ti 15

Dyslexi-drop-in

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Kom och få svar på dina frågor och tips på
hjälpmedel i telefonen, appar och annat. Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på olika sätt.
27 feb/on 15-18.45/för seniorer on 15-16/
Lerums bibliotek

Dyslexi-drop-in

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Kom och få svar på dina frågor och tips på
hjälpmedel i telefonen, appar och annat. Ler
ums bibliotek, avdelningen Läsa på olika sätt.
10 apr/on 15-18.45/för seniorer on 15-16/
Lerums bibliotek

Allas barnbarn, introduktion

Arr: Kultur och Bibliotek, Allas barnbarn,
Studieförbundet Vuxenskolan
Är du pensionär och vill läsa högt för förskolebarn? Studiecirkel om berättande och barnböcker. Efter avslutad studiecirkel hjälps vi åt att
hitta en förskola som önskar få besök av dig som
”Allas barnbarn”-läsare. Anmälningar kan ske
via telefon eller mail till Berit Hedberg. 0302138 29, berit.hedberg@telia.com eller till Nina
Persson 0302-52 14 76, nina.persson@lerum.se.
4 ggr/start 22 jan, därefter 29 jan, 5 och 19
feb/ti 10-12.30/Lerums bibliotek

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

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Pysselonsdag på biblioteket i
Lerum

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Under februari och mars dukar vi fram roligt
material och sedan pysslar vi tillsammans. För
barn och vuxna i alla åldrar!
4 ggr/start 13 feb (sportlovsveckan), därefter
27 feb, 13 samt 27 mars/on 14.30-16 (onsdagar
udda veckor)/Lerums bibliotek – drop-in

Tevespels- och brädspelskvällar
på Floda Bibliotek

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Kom och spela playstation och/eller brädspel på
Floda Bibliotek.
3 ggr/start 12 mars, därefter 9 apr samt
7 maj/ti 16-18.30/Floda bibliotek

Brädspelskvällar på biblioteket

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Vi plockar fram en massa roliga spel, välkommen att testa ett nytt spel eller spela något du
vet att du gillar!
2 ggr/start 20 feb, därefter 27 mars/
on 16-18.30/Lerum bibliotek

Italienska, olika nivåer

Kurser i olika kunskapsnivåer. I hemmiljö,
hemma hos kursledaren Ange Svensson. Kursledaren ger även privatlektioner i italienska.
10ggr à 1 timma per gång/2500 kr

Teknik-drop-in

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Vi hjälps åt med bland annat surfplattor, e-böcker, mobiler och talböcker. Onsdagar ojämna
veckor.
9 ggr/start 30 jan, därefter 13 och 27 feb, 13
och 27 mars, 10 och 24 apr samt 8 och 22 maj/
on 14-15 (udda veckor)/Lerums bibliotek

Nordens historia

Italienska termin 3
10 ggr/start 21 jan/må 19-20.30/900 kr/
ledare: Ange Svensson
Italienska termin 6
10 ggr/start 24 jan/to 17-18.30/900 kr/ledare:
Ange Svensson
Italienska termin 2
10 ggr/start 24 jan/to 18.30-20/900 kr/ledare:
Ange Svensson

I samarbete med Föreningen Norden
Anmälan till Vanja Andersson 0302-150 89.
Läs mer om Föreningen Norden i Lerum på lerum.norden.se.
3 ggr/termin/start to 31 jan, därefter 28 feb
och 4 apr/to 19-21/Tinghuset, Lerum/ledare:
Vanja Andersson och Anna-Lena Lundström

Språk

SV stödjer den lokala
demokratin genom
samverkan med 69
föreningar och lokala
utvecklingsprojekt

Franska Termin 12
10 ggr/start 24 jan/to 14.30-16/900 kr/ledare:
Ange Svensson
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Spanska, nybörjare

Hola! Vill du lära dig spanska? Nu erbjuder vi
en kurs i spanska för nybörjare. Studiematerial anpassas efter de olika deltagarnas nivåer.
Kursen startar en onsdag vid tillräckligt många
anmälda! Välkommen med din intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på sv.se/
grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.

Spanska, lättare fortsättning

Hola! Vill du fortsätta lära dig spanska? Detta
är en lättare fortsättningskurs. Studiematerial
anpassas efter de olika deltagarnas nivåer. Vi
använder bl.a. Caminando 5. Kursen startar
en onsdag vid tillräckligt många anmälda!
Välkommen med din intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på sv.se/grsydost,
lerum@sv.se eller 0302-158 58.
10 ggr/on 18.30-20.45/1070 kr/ Studie
förbundet Vuxenskolan, Hedeforsvägen 58,
Lerum/ledare: Meg Gezelius

10 ggr à 1 timma per gång/2500 kr

Franska Termin 2
10 ggr/start 23 jan/on 19-20.30/900 kr/
ledare: Ange Svensson

10 ggr/start start 13 feb/on 12.45-14.15/900
kr/ Tingshuset, Lerum/ledare: Hayley
Cavicchiolo

DEMOKRATIBUBBLA

Kurser i olika kunskapsnivåer. I hemmiljö,
hemma hos kursledaren Ange Svensson. Kursledaren ger även privatlektioner i franska.

Arr nr 37344

Vi träffas och lär oss att konversera på engelska
från start tillsammans. Välkommen med din
anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på
sv.se/grsydost lerum@sv.se eller 0302-158 58,
kurs startar vid tillräckligt många anmälda!

10 ggr/on 18.30-20.45/1070 kr/ Studie
förbundet Vuxenskolan, Hedeforsvägen 58,
Lerum/ledare: Meg Gezelius

Franska, olika nivåer

Franska, konversation
10 ggr/start 21 jan/må 14.30-16/900 kr/
ledare: Ange Svensson

Engelska, konversation
– nybörjare

Engelska, konversation lättare
– fortsättning

Språkcafé

10 ggr/start 13 feb/on 10.30-12/900
kr/ Tingshuset, Lerum/ledare: Hayley
Cavicchiolo

Floda bibliotek: må 16.30-18/drop-in
Gråbo bibliotek: ti 16-18/drop-in
Sjöviks bibliotek: on 17-19/drop-in
Lerums bibliotek: to 10-15/drop-in

Vi fortsätter att lära oss tillsammans, vi
träffas och konverserar på engelska. Välkommen med din anmälan till Studieförbundet
Vuxenskolan på sv.se/grsydost lerum@sv.se
eller 0302-158 58, kurs startar vid tillräckligt
många anmälda!

I samarbete med Rädda Barnen, Röda
Korset, Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Behöver du öva på svenska, eller vill du hjälpa
någon att lära sig prata bättre svenska? Kom
och fika med oss! Följ oss gärna på Facebook:
”Språkcafé i Lerum”

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Kost & 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
utbildningsansvarig på en av Sveriges största
fiskgrossister och Sjömatsfrämjandet.
5 ggr/start 29 jan/ti 18-20.30/1700 kr inkl.
råvaror/Torpskolan/ledare: Ilona Miglavs

värld, från historia till nutid. Allt som krävs
för att du skall bli en ostronnörd! Du får lära
dig öppna ostron och lära känna både vanliga
och ovanliga sorter som finns på marknaden.
Vi provar ostron både "au naturelle" och ett par
tillagade former med varierande tillbehör.
1 gg/26 feb/ti 17.30-21.30/500 kr inkl. råvaror/
Torpskolan/ledare: Ilona Miglavs

Arr nr 37490

Dans

Fatta mod – laga fisk

Linedance

Tillfälle för dig som är osäker när det gäller att
laga till fisk. Vad smakar olika arter? Hur steker
och kokar man fisk för bästa resultat. Vi provar
olika tillagningsmetoder och testar olika fiskarter, både feta och magra fiskar. Hur saltar men
bäst och hur får man en frasig yta på sin hemlagade fiskpinne. Måste man koka fisken och, går
det laga fisk i mikron?
1 gg/start 12 feb/ti 17.30-20.30/250 kr inkl.
råvaror/plats: Torpskolan/max 12 deltagare/
ledare: Ilona Miglavs

Fatta mod – laga fisk

Tillfälle för dig som är osäker när det gäller att
laga till fisk. Vad smakar olika arter? Hur steker
och kokar man fisk för bästa resultat. Vi provar
olika tillagningsmetoder och testar olika fiskarter, både feta och magra fiskar. Hur saltar men
bäst och hur får man en frasig yta på sin hemlagade fiskpinne. Måste man koka fisken och, går
det laga fisk i mikron?
1 gg/start 14 feb/to 17.30-20.30/250 kr inkl.
råvaror/plats: Torpskolan/max 12 deltagare/
ledare: Ilona Miglavs

Ostronkväll med bubbel och
tillbehör

Under kvällen får du en introduktion i ostronets

Olika grupper på olika nivåer.
12 ggr /260 kr/Riddarstens Scoutgård
Nybörjare termin 2
12 ggr/start 16 jan/on 14-15.30/Laila
Vackinger
Linedance 2
12 ggr/start 16 jan/on 10-11.45/260 kr/ledare:
Barbro Feltzing och Pia Gottrup Hedström
Linedance 3
12 ggr/16 jan/on 12-13.45/260 kr/ledare: Laila
Vackinger
Linedance 4
12 ggr/start 18 jan/fr 11-12.45/260 kr/ledare:
Laila Vackinger

Let’s dance – danskultur på
vårt vis

I samarbete med Skallsjö folkdanslag
Vi dansar bl.a. Schottis, Vals, Polka, Hambo
och Polska. För mer info samt för att bli medlem i föreningen, vänligen se: folkdansringen.
se/skallsjo.
8 ggr/start 9 jan/on 19-21.30/Floda/ledare:
Leif Lummander och Kent Johannesson

Gammaldans

I samarbete med Snurrebocken
Motionsdans med kursinslag (ej nybörjare) till
levande musik. Medtag eget fika. Frågor: Jan
Hallnor, 0736-343943.
10 ggr/start 17 jan/to 19-21.30/450 kr alt. 60
kr/gång/Floda/ledare: Jan Hallnor

Squaredance

Tisdagsdanser i Floda Lada kl. 18.30-21
17 ggr/15 jan (sista tillfälle 7 maj)/ti 18.3021/400 kr/Floda Lada

Buggkurs

Anmälan parvis. Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan på sv.se/grsydost, lerum@
sv.se eller 0302-158 58.
Nybörjare
8 ggr/start 30 jan/on 18.30-20/500 kr/
Tingshuset, Lerum
Fortsättning
8 ggr/start 30 jan/on 20-21.30/500 k/
Tingshuset, Lerumr

Sång, musik & teater
Ukulele, nybörjare, varannan
vecka

Kurs startar vid tillräckligt många anmälda.
Välkommen med din anmälan på sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.
8 ggr/start 29 jan därefter jämna veckor/ti
17.30-19/860 kr/Lerums Gymnasium/ledare:
Annelie Westerlund

Ukulele, fortsättning, varannan
vecka

Välkommen med din anmälan på sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.
8 ggr/start 29 jan därefter jämna veckor/ti
19-20.30/860 kr/ Lerums Gymnasium/ledare:
Annelie Westerlund

Välkommen med din anmälan på www.sv.se/
grsydost lerum@sv.se eller 0302-158 58

Lerum Vocalis

En blandad profan kör. Gärna körerfarenhet
och notläsning, men ej ett krav. Framträder
2-3 ggr/termin. Kontakta Anita Berg på 0737832588.
Start 8 jan/ti 18.30-21/Stenkulan, Stenkullen
/ledare: Bibi Lennersjö Lindén

TCB Rock’n rollskola

En unik möjlighet! Här får du som soloartist eller ni som duo eller band en genomgång av allt
man behöver veta om artisteri, setlistor, spelningar, hur man tar betalt, roller i bandet, konflikthantering, musik som karriär, affärsplan,
bokningsbolag, annonsering, eget material, vad
man bör tänka på vid covers osv. Mycket praktiskt och matnyttigt från två som verkligen kan
musikerlivet. Anmäl intresse!
10 ggr/150 kr/ TCB House of music, Floda/
ledare: Janne Lucas Persson och Ulf Nilsson

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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fullhet. Har du prövat drama eller teater förut?
Har det bara varit drömmar fram tills nu? Du
är välkommen! Skrattgaranti utlovas! Kurser
startar på löpande band efter prova på-tillfället
förutsatt att det är tillräckligt många anmälda!
Välkommen med din anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på 0302-158 58.
prova på-gång/150 kr/ledare: Kristoffer
Ödman

se eller kontakta Annika Gellerman på 0705752430, annika@gellerman.se.
1 gg/80 kr/2 ggr/150 kr/Anmäl innan till
Annika Gellerman på 0705-752430

Halv kurs 6 ggr för 850 kr, gäller alla kurser.
Du kan ta igen på annan kurs om du får förhinder. 160 kr för drop-in. Lägg till 500 kr och gå
dubbeltimme alla tisdagskvällar.
Feldenkrais, medel

Folkhälsa
Feldenkrais

Spelar ni i band?
Samarbeta med oss!
Vi kan hjälpa till med kontakter, nätverk,
materialbidrag, reseersättning m.m.
Kontakta Maria Olsson,
musikutvecklare:
maria.olsson@sv.se,
0302-15858, 0302-700102

Individuella instrumentala
lektioner i gitarr/piano/fiol/sång/
nyckelharpa
Anmäl intresse till Studieförbundet Vuxenskolan
på sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58!
5 klocktimmar/2600 kr/start efter ö.k/
ledare: Kim Risberg och Annelie Westerlund

Komediskolan
10 ggr/935 kr/Kursstart vecka 6 (för alla
grupper)/Torpskolan/ledare: Mårrgan
Örlebäck
7-11 år: ti 17-18.30
7-11 år: ti 18.30-20
Dramagrupp vuxna (med intellektuella
funktionsnedsättningar): ti 20-21.30
7-11 år: on 17-18.30
7-11 år: on 18.30-20
Ungdomsgruppen 12-15 år: on 20-21.30

Improvisationsteater

Vill du skratta så att du gråter, stärka ditt självförtroende eller bara se vad som händer om
du släpper teaterapan lös? I denna kurs lär du
dig verktyg för att bejaka andras och dina egna
idéer utan att döma dem. Kursen lär även ut
förhållningssätt till lekfullheten och rädslan
för att misslyckas. Kan ”misslyckanden” i själva
verket ses som en resurs som innehåller dolt
guld? Kurser startar på löpande band efter prova
på-tillfället förutsatt att det är tillräckligt många
anmälda! Välkommen med din anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på 0302-158 58.
prova på-gång/150 kr/ledare: Kristoffer
Ödman

Drama för 55+

Genom lustfyllda övningar utforskar vi gestaltning, kommunikation och samarbete. Vi bearbetar livets stora frågor med humor och lek-
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Grupp där vi blandar lugnare med intensivare.
12 ggr/start 15 jan (obs. ej v. 10)/ti 9.30-10.30/
1480 kr/Scoutgården Riddarsten, Lerum/
ledare: Annika Gellerman

Feldenkrais är en stor variation av enkla och
komplexa rörelser, oftast i liggande men även
sittande och stående, som hjälper dig att utveckla koordination, balans, stabilitet, rörlighet. Ibland lugnt, ibland intensivare. Var och en
utgår från sina förutsättningar. Olika övningar
varje gång! Hur fungerar Feldenkrais?
• Ett helhetstänkande genomsyrar Feldenkrais.
• Skelett, muskler, sinnen, nervsystem i samarbete.
• Utgångspunkten är här och nu, dvs ens förmågor just nu. Det som är bra, positivt.
• Komplexiteten i rörelserna ger idéer till nervsystemet att det går att röra sig på alternativa
sätt.
• Vanor är bra. Vanor kan också brytas, omformas. Förändring sker i små steg nära det som är
vant och blir så småningom blir till nya vanor.

Feldenkrais, aktiv

Prova på vad Feldenkrais är

Fortsatt gruppträning i april-maj

Vid ordinarie kursstart under januari. Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan på
0302-158 58, sv.se/grsydost eller lerum@sv.se.
Mer information om Feldenkrais på: gellerman.

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 15 jan (obs. ej v. 10)/ti 18-19/
1480 kr/Equmeniakyrkan, Lerum/ledare:
Annika Gellerman
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.
12 ggr/start 15 jan (obs. ej v. 10)/ti 19.3020.30/1480 kr/Equmeniakyrkan, Lerum/
ledare: Annika Gellerman

Samma dag, plats och tid som ovan.
6 ggr/tart 23 april/850 kr

NYHET!
Tema: Stabilitet i kombination med rörlighet i bröstkorg och nacke

Innehållsrik dag med flera Feldenkraisövningar. Frukt, kaffe/te, bröd och pålägg serveras i
paus. Ingår i priset. Anmälning sker till Annika
Gellerman på 0705-752430, annika@gellerman.se innan 15 februari.
1 gg/23 feb/lö 9.30-14/800 kr

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. Anmälan till Agneta, 0709907133.
10 ggr/start v 3/1100 kr/15 ggr 1500 kr – hela
terminen/Sjövikslokalen i Sjövik/ledare:
Agneta Svensson
Ons 15 januari kl. 18.30
Fre 17 januari kl. 9
Sön 19 januari kl. 18.30

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

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

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

Lerum
Yoga med Ett andetag

I samarbete med Ett andetag
Anmälan samt mer info: ettandetag.se, info@
ettandetag.se eller på 0704-185167.
Mediyoga

I samarbete med Ett andetag
Grunden i Mediyoga är yogarörelser, andning,
avslappning och meditation. Yogaformen har
i studier visat sig ha positiva effekter på bl.a.
stress, högt blodtryck, ryggsmärta, sömnproblem och migrän. Inga förkunskaper är nödvändiga. Det går bra att yoga sittande på stol
vid behov.
8 ggr/start 21 mars (obs. ej v. 16)/kl. 19.1520.30/1400 kr/ Lilla Nääs, Kvikullavägen 45
i Floda/ledare: Anna Storåker
YinYoga

I samarbete med Ett andetag
YinYoga är en avkopplande yogaform som passar
alla. Yinyoga kännetecknas av sittande och liggande positioner med en lätt, mjuk stretch utförd
i stillhet och medveten närvaro. Varje position
hålls i ca 3-5 minuter. Vi jobbar med bindväv med
fokus på höfter och ländrygg. Yogaformen minskar bl.a. stress och oro samt ökar rörlighet.
8 ggr/start 21 mars (obs. ej v. 16)/kl. 18-19/
1300 kr/Lilla Nääs, Kvikullavägen 45
i Floda /ledare: Anna Storåker

Kurser i bl.a. Kinesisk medicin
med Cecilia L Hilton

Anmälan sker till sv.se/grsydost, lerum@sv.
se eller 0302-158 58. För detaljerad kursinfo
kontakta Cecilia på 0704-227824. Kurser startar löpande vid fullsatt grupp. Välkommen med
din intresseanmälan!
Qi Gong, inspiration och introduktion

Lär dig mer om Qi Gong. Kurs startar vid
tillräckligt många anmälda och på löpande
band. Välkommen med din intresseanmälan!
1 gg/27 feb/on 17.30-19.30 /250 kr inkl. lättare
måltid/ledare: Cecilia L Hilton
Longdan Qi Gong, nybörjarkurs

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. Kurs startar vid tillräckligt många anmälda och på löpande band. Välkommen med din intresseanmälan!
10 ggr/start 27 feb/2490 kr/ledare: Cecilia L
Hilton
Inblick i den Kinesiska synen på livet och
hälsan. Yin & Yang (Steg 1 TCM)

I TCM beskrivs kroppen som en balans mellan
Yin och Yang, där sinnen, organ och känslor
hör samman. När kroppen utsätts för t.ex
stress hamnar kroppen i obalans. Lär dig om
hur man med enkla livsstilsförändringar kan
motverka obalanser och hur man kan få hjälp
av bl a akupunktur, Qi Gong och örtmedicin när
man inte klarar det på egen hand. Kurs startar
vid tillräckligt många anmälda och på löpande
band. Välkommen med din intresseanmälan!

1 gg/start 22 jan/ti 17.30-19.30/400 kr inkl
lättare måltid/ledare: Cecilia L Hilton
Fördjupning i den Kinesiska synen på
livet och hälsan, Tung & Puls-diagnostik
(steg 2 TCM)

En ännu djupare inblick i denna flertusenåriga
kunskap och lär dig grunderna i tung- och pulsdiagnostik. Kurs startar vid tillräckligt många
anmälda och på löpande band. Välkommen
med din intresseanmälan!
1 gg/ti eller on 17.30-19.30/400 kr inkl. lättare
måltid/ledare: Cecilia L Hilton
Massagekurs för hemmabruk:
Rygg, axlar, nacke

Ger dig kunskap om musklerna, basgrepp och
olika massageformer. Kurs startar vid tillräckligt många anmälda och på löpande band. Välkommen med din intresseanmälan!
3 ggr/start 30 jan/17.30-19.30/1090 kr/ledare:
Cecilia L Hilton
Mat som medicin och inflammations
hämmande kost, steg 1

Föredrag om mat som medicin och inflammationshämmande kost, steg 1. Kurs startar vid
tillräckligt många anmälda och på löpande
band. Välkommen med din intresseanmälan!
1 gg /start 12 feb/ti 17.30-19.30/400 kr inkl.
lättare måltid/ledare: Cecilia L Hilton
Mat som medicin och inflammations
hämmande kost, fördjupning, steg 2

Föredrag om mat som medicin och inflammationshämmande kost, steg 2. Kurs startar vid
tillräckligt många anmälda och på löpande
band. Välkommen med din intresseanmälan!
1 gg /ti eller on/17.30-19.30/400 kr inkl.
lättare måltid/ledare: Cecilia L Hilton
Matlagningsträff – Mat som medicin- och
inflammationshämmande kost

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!
2 ggr/17.30-19.30/1070 kr/ledare: Cecilia L
Hilton

Kinesiotape idrottstejp

I samarbete med Yogastudion i Stenkullen och
Lerumsloppet
Snabbare läkning för alla. ”Lika naturligt som
plåster på såren”. Kurs startar vid tillräckligt
många anmälda och på löpande band. Välkommen med din intresseanmälan!
2 ggr + praktik/start 5 feb/ti 17.30-19.30/
1090 kr

Yogakurser – 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

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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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,
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.
Meditation och djupavspänning
– “Lär dig att meditera”

Meditation ger dig överblick och klarhet. Du
blir bättre på att genomskåda tillstånd och
tankar, så att du kan förbli dig själv samtidigt
som du ger dig hän åt vardagens utmaningar.
Under hösten 2018 kommer jag hålla kurser
i meditation och djupavspänning i Gråbo.
Kurserna passar bra om du gått på yoga eller
mindfullness förut och har lust att lära dig
några av de klassiska meditationsteknikerna
från yogatraditionen. Du är självklart välkommen även om du inte har gjort yoga mm tidigare. Kursen innehåller meditationerna Energins
Källa, Returning och djupavspänningen Yoga
Nidra. Besök gärna vår hemsida yoga.se. Här
hittar du mer information om den ursprungliga yogan.
6 ggr/start 25 jan/fr 16-17.30 samt 8 mars/fr
18-19.30/950 kr/Gråbo/ledare: Jens Evensen

Yoga, avspänning och meditation
– halvdagskurs
1 gg/3 aug/lö 9.30-13.30/250 kr/Gråbo/ledare:
Jens Evensen

Anhörighetstödet Lerums kommun
Anhörigcafé

Till anhörigcaféet är du alltid välkommen! Du
bestämmer själv när Du kan komma för en
fika, 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
massagefåtöljen.
1:a torsdagen varje månad kl.13-15/Fika 25 kr,
ta med kontanter/Träffpunkten för anhöriga
på Riddarsten, Riddarstenshöjden 9, Lerum
Anhörigcafé kring Parkinson sjukdom

Är du anhörig till någon med Parkinsons sjukdom är du välkommen till anhörigstödets café
kring Parkinson sjukdom. Här kommer du
träffa andra anhöriga som har en liknande livssituation. Ni samtalar och delar med er om livet
kring att ha en närstående med Parkinson. Ni
får fyra tillfällen att kunna träffas under våren.
21 feb, 14 mar, 18 apr och 23 maj/kl. 10-12/
Fika 25 kr, ta med kontanter/Riddarstens
höjden 9 Lerum
Återhämtningen

Till dig som är anhörig till någon som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, ett
beroende eller är äldre erbjuder anhörigstödet
sex rekreationstillfällen under våren. Här ges
tillfälle till gemenskap och avkoppling samt
möjlighet att få massage. Det serveras en lätt
måltid för 30 kr. Ta med kontanter. Ingen föranmälan behövs.
Sista onsdagen i månaden: 30 jan, 27 feb,
27 mar, 24 apr, 29 maj och (obs!) 19 jun/
kl. 17-20/Ny plats! Träffpunktens lokaler på
Riddarsten, Riddarstenshöjden 9, Lerum
Café Förgätmigej

Yoga och djupavspänning, grundkurs

Grundkurserna 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.
6 ggr/start 25 jan/fr 18-19.30 samt 8 mars/fr
16-17.30/950 kr/Gråbo/ledare: Jens Evensen
Meditation och djupavspänning
5 ggr/start 13 maj/må 17.30-19/750 kr/Gråbo/
ledare: Jens Evensen
Yoga och djupavspänning
5ggr/start 17 maj/fr 17.30-19.15/750 kr/Gråbo/
ledare: Jens Evensen
Yoga, avspänning och meditation
– intensivkurs
5 dgr/1-5 juli/må-fr 17-20/1250 kr/Gråbo/
ledare: Jens Evensen
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På Café Förgätmigej träffas vi som fått en demenssjukdom tillsammans med våra anhöriga
och vänner. Det bjuds på fika, underhållning
och intressanta föredrag. En samverkan mellan
Lerums kommun, Demensföreningen och Humana Omsorg.
11 feb, 11 mar, 8 apr, 13 maj och 10 jun/
kl. 18-20/Ågården Alingsåsvägen 1, Lerum

Samtalsgrupper för anhöriga
Samtalsgrupp kring barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar-NPF

Är du förälder/anhörig till någon under 18 år
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
som tex autism, ADHD. Då är du välkommen att
delta i en samtalsgrupp som sker i samarbete med
Attention Lerum. Här kommer du träffa andra
anhöriga som har en liknande livssituation. Ni
samtalar och delar med er om livet kring att
ha ett barn som har en funktionsnedsättning.
Sista anmälningsdatum 26 februari. För anmälan och information kontakta Jessica Gustavsson
0302-52 22 39 eller jessica.gustavsson@lerum.se.
5 mar, 12 mar, 26 mar, 2 apr, 9 apr och 16 apr/
kl. 17.30-19/Riddarstenshöjden 9, Lerum

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

Samtalsgruppen vänder sig i första hand till dig
som är anhörig till en person med demenssjukdom eller minnessvikt. Det kan vara din förälder, den du lever tillsammans med eller någon
annan du har nära band till. Samtalsgruppen
leds av Birgitta Olofsson och Jessica Gustavsson, anhörigkonsulenter. Här ges tillfälle att
dela med sig av sin situation och få tips och råd
om olika situationer. Sista anmälningsdatum
8 februari. För anmälan och information kontakta Jessica Gustavsson 0302-52 22 39 eller
jessica.gustavsson@lerum.se.
13 feb, 20 feb, 27 feb, 6 mar/kl.13-15/
Träffpunktens lokaler, Riddarstenshöjden 9
i Lerum
Kurs – Att stötta en närstående med
psykisk ohälsa

Är du anhörig till någon med psykisk ohälsa
så är du välkommen att anmäla dig till en kurs
om fem tillfällen. Vi lär oss tekniker och förhållningssätt för att vara ett stöd både för vår
närstående och för oss själva. Teori varvas med
gemensamma samtal. Kursledare är Elisabet
Hurtado Lundberg, projektledare och Hjärnkollsambassadör från Nationell samverkan för
Psykisk Hälsa i Göteborg NSPHiG. Sista anmälningsdatum 31 januari. För anmälan och information kontakta Jessica Gustavsson 0302-52
22 39 eller jessica.gustavsson@lerum.se.
4 feb, 11 feb, 18 feb, 25 feb och 4 mar/må
17.30-19.30/Träffpunkten för anhöriga,
Riddarstenshöjden 9 Lerum
Utbildning om demenssjukdomar

Utbildningen vänder sig i första hand till dig
som är anhörig till en person med demenssjukdom eller minnessvikt. Det kan vara din förälder, den du lever tillsammans med eller någon
annan du har nära band till. Utbildningen leds
av Anna Carlström, demenssjuksköterska och
innehåller korta filmer och bildspel som varvas med tips och råd i olika situationer. Sista
anmälningsdatum 25 januari. För anmälan
och information kontakta Anna Carlström, demenssjuksköterska, 0302-52 23 40 eller anna.
carlstrom@lerum.se.
1 och 8 feb/fr 10-12/Träffpunktens lokaler,
Riddarstenshöjden 9 i Lerum

IT & data
Teknik-drop-in

Arr: Kultur och Bibliotek, Studieförbundet
Vuxenskolan
Vi hjälps åt med bland annat surfplattor,
e-böcker, mobiler och talböcker.
9 ggr/start 30 jan, därefter 13 och 27 feb, 13
och 27 mars, 10 och 24 apr samt 8 och 22 maj/
on 14-15 (udda veckor)/Lerum bibliotek

Ordning på dina foton?

Nybörjarkurs där vi går igenom överföring av
bilder från PC, mobiltelefon och surfplatta.
Rensning, namnsättning, lagring och sökning av överförda bilder. Vi kommer även att
gå igenom säkerhetslagring och grunderna i
bildredigering. Grundkunskaper i Windows
10 är en förutsättning för kursen. Obs! Medtag egen dator med Windows 10 installerad.
Kurs startar en vardagskväll vid tillräckligt
många anmälda. Välkommen med din intresseanmälan!
5 ggr/startar vid tillräckligt många anmälda/
740 kr/plats: SV Hedeforsvägen 58/ledare:
Mats Hugosson

Datakurs – nybörjare

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. Du behöver ha Windows 10 installerad på din dator. Kursledaren
Mats Hugosson formar kursen efter ert behov
och nivå. Anmäl intresse! Vid fullsatt grupp
startar vi en kurs på en måndag eftermiddag/
kväll.
5 ggr/700 kr (ev. kan materialkostnad
tillkomma)/ledare: Mats Hugosson

Plattor och paddor – nybörjarkurs
Arr: Kultur och bibliotek, 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. Obs! Anmälan öppnar
på bibliotekets webbplats måndag 4 februari kl.
9. Ingen anmälan tas emot före detta datum!
2 ggr/start 26 feb, därefter 27 feb/ti + on 1012/Lerums bibliotek

Övrigt
Släktforskning, lättare
fortsättning

Lär dig lätt fortsättning om släktforskning och
hur du kan fortsätta släktforska och finna dina
svenska förfäder! Materialkostnad för dataprogrammet Arkiv Digital som används i släktforskning tillkommer med 150 kr per person.
Obs. foton i färg. Gratis finns att tillgå dataprogrammet för släktforskning med namn Riksarkivet, obs. foton i svartvitt Möjlighet finns att
köpa in boken ”Släktforskning steg för steg” till
ett rabatterat pris.
5 ggr/start 19 feb (därefter 5 mar, 19 mar,
2 apr och 16 apr)/ti 18-20.15/700 kr/SV
Hedeforsvägen 58 i Lerum/ledare: Susanne
Mannestedt

Arr nr 37616

Bli din egen sotare

Du får numera lov att själv sota din fastighet
om du kan styrka att du har tillräcklig kunskap.
Genom denna kvällskurs får du denna kunskap
och den dokumentation som krävs. Kurs startar
en vardagskväll vid tillräckligt många anmälda!

Arr nr 32745

1 kväll/18-21/800 kr inkl. material och intyg
samt fika/Lerum/ledare: Conny Johansson

Smartphone – introduktion

Grannsamverkan

Ta med din telefon eller platta (går bra med både
Apple eller Android) och lär dig använda appar
m.m. Anmäl intresse! Vid fullsatt grupp startar
vi en kurs på en måndag eftermiddag/kväll.
3 ggr/595 kr/ledare: Mats Hugosson

Arr nr 30457

I 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
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Självförsvar

Kursen riktar sig till alla som på ett enkelt och
effektivt sätt vill lära sig självskydd. Att få nödvändiga kunskaper i hur man försvarar sig mot
hot och våld. Den vänder sig till dig som vill
få en ökad kunskap och trygghet i att hantera
och skydda dig mot hot och våld på ett enkelt
och effektivt sätt. Vi provar olika självförsvarstekniker mot slag och spark, fasthållningar,
stryptag och övningarna görs på kursledaren
eller två och två. Jan Fallkvist är självskyddsinstruktör och lär ut hur man enkelt och effektivt
skyddar sig i olika hotfulla situationer. Under
kursen lär du dig: självskyddstekniker, lagar
och regler, riskbedömning, grunder till aggression och bemötande/förhållningssätt. Inga förkunskaper krävs. Rekommenderad ålder från ca
16 år och uppåt. Ta med er oömma kläder och
inomhusskor (träningskläder + vattenflaska).
1 gg/18 feb/ti 18-21/350 kr/Lerums
gymnasium danssal/ledare: Jan Fallkvist

Arr nr 37009

Föreningskunskap

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

Älskar du lokalhistoria?
Bli guide!
Guideutbildning, en kurs om
6 tillfällen, med start i mars

I kursen ingår både en generell guideutbildning, men också specifik utbildning
på utvalda objekt (besöksmål i Lerums
kommun) för industrihistoria, friluftsliv eller konst och kultur. I år fokuserar vi på lokalhistoria och berättelsen
kring Stora Lundby Hembygdsförening,
Tollereds Öfvre Kraftstation och Nilssons El & Teknikmuseum.
Efter avslutad utbildning kommer du att
kunna ta uppdrag som guide på något av
dessa tre besöksmål fr.o.m. sommaren
2019 alt. hösten 2019. Efter att i samarbete med föreningen tagit fram fakta och
underlag, skapar du en vandring och/
eller guideupplevelse som kan förmedlas
av både föreningen själva som Lerums
kommuns turistbyrå. Alla guidade tillfällen kommer att kunna arvoderas 50 %
till guiden, och 50% till föreningen.
Kursavgift och anmälan: 500 kr.
Vi tror att du som söker antingen är student, pensionär eller dagledig – välkommen med din intresseanmälan senast
den 15 februari på lerum@sv.se

Kursen arrangeras av Lerums kommun
och Studieförbundet Vuxenskolan i
samarbete med utvalda föreningar.
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Småföretags
Akademin

Diana
Scarpati,

verksamhetsutvecklare

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.

”Vi på SV erbjuder ett
mycket stort utbud av korta
kurser för alla och envar.”

E-handel

Dina kunder finns på nätet – Var finns du?
Varmt välkommen till en kurs där vi under två
tillfällen går igenom hur man kommer igång
med e-handel. Vi går igenom plattformsval,
betalningslösningar, logistik och trender samt
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 kort igenom hur man kan jobba
med digital marknadsföring och Google för att
få trafik. Denna kurs är främst för dig som inte
har e-handel idag. Kursledare är Carina Lindström som innan hon startade företag har 15
års 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.

Framgångsrikt företagande

I denna kurs får du som företagare lära dig vad
som är viktigt för varje företag för att bli framgångsrikt och att hitta bra, effektiva och korrekta sätt att arbeta på. Både när det gäller hur
vi är ihop med våra kunder och hur vi vårdar
dem samt hur vi ska uppfattas som företagare.
Vi jobbar också med oss själva för att ha rätt attityd, hög motivation och god balans i livet.

2 ggr/start 25 feb, därefter 4 mars/må 1619/100 kr/Solkatten, Lerum/ledare: Carina
Lindström

3 ggr/start 26 mars, därefter 9 apr samt
23 apr/3800 kr/ti 18-21/ Floda BID-lokalen,
Floda/ledare: Kicki Eldh

Sociala medier

Exponering

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.

I denna kurs får du kunskap och tips om hur
du ska visa upp dina produkter för dina kunder
på bästa sätt. Vi vet att väldigt många kunder
lockas in av ett säljande skyltfönster och även
i butiken kan du locka till köp även om du inte
alltid själva hinner hjälpa din kund. Var du
visar vilka produkter är gammal kunskap men
grymt viktig att ha för att göra rätt och öka försäljningen.
1 gg/start 8 maj/1300 kr/on 18-21/Floda BIDlokalen, Floda/ledare: Kicki Eldh

Nycklar för arbetsglädje –
Organisationens viktigaste
verktygslåda

I denna kurs får du lära dig hur du jobbar med
olika säljtekniker som följer den naturliga
säljprocessen samt också att lära känna dina
kunder, så att du alltid anpassar ditt agerande, kommunicerande och säljande till exakt
rätt person. Vi jobbar mycket med påverkande
medel som kroppsspråk och effektiva avslut.
Plus att du får verktyg att hela tiden tänka nytt
och våga prova annat när du vill öka försäljningen ännu mer.

För ökad produktivitet och engagemang.
Vill du ha nya resultat? Vill du öka din och din
organisations förmåga att hantera förändringar? Vill du ha kunskap och flexibla verktyg som
gör att du kan navigera bland alla metoder och
modeller i kommunikation och ledarskap? Som
kan göra din vardag enklare? Social och organisatorisk arbetsmiljö & Organisationens främsta
utmaningar. Denna kurs är en introduktion till
verktyg som snabbt ger förändringskompetens
och viktiga ingredienser för varumärkesstyrka.
Som även resulterar till ökad produktivitet och
arbetsglädje. Välkommen med din anmälan och
frågor för vidarebefordran till Linda Nilsson till
SV Lerum, lerum@sv.se eller 0302-158 58.

3 ggr/start 14 feb, därefter 28 feb samt 14
mars/3800 kr/to 18-21/ Floda BID-lokalen,
Floda/ledare: Kicki Eldh

2 dgr/start 14 mar, därefter 21 mar/
to 9-16.30/1500 kr/Floda, Tollered/ledare:
Linda Nilsson

2 ggr/start 11 mars, därefter 18 mars/må 1619/100 kr/Solkatten, Lerum/ledare: Carina
Lindström

Lönsamt säljande

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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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. Välkommen med din intresseanmälan på
0302-158 58, lerum@sv.se eller sv.se/lerum.
5 ggr/1000 kr/Floda Torg/ledare: Christer
Jonsson

Bokföring, fortsättning

Har du eget företag? Eller jobbar du i ett och
vill komma vidare? Den här kursen ger dig en
fördjupning i bokföring som du har användning
för i ditt dagliga arbete. Kursledare är Mona
Johansson, initiativtagare till/och delägare i
Floda Redovisningsbyrå samt rådgivare på NyföretagarCentrum. Kursen ger dig fördjupade
kunskaper i bokföring så att du kan sköta den
löpande redovisningen i ett mindre företag.
Välkommen med din intresseanmälan på 0302158 58, lerum@sv.se eller sv.se/lerum.
5 ggr/Floda Torg/1000 kr/ledare: Christer
Jonsson

KURSER PÅ GÅNG
UNDER VINTER OCH VÅR 2019

KOM IGÅNG MED E-HANDEL
Två tillfällen, 25/2 & 4/3, kl. 16–19
Kurs där vi under två tillfällen fördjupar oss i e-handelns möjligheter och utmaningar. Vi går igenom plattformsval, betalningslösningar, logistik och trender, hur man
kommer igång och hur man optimerar sin e-handel för att göra besökarna till kunder.
Det blir inspiration från andra stora och små e-handelsaktöter och vi går kort igenom
hur man kan jobba med marknadsföring och Google för att få trafik.
Lämna intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, tel 0302-158 58 eller
lerum@sv.se, eller vår kursledare carina.lindstrom@ehandelskliniken.com

SOCIALA MEDIER FÖR FÖRETAGARE
Två tillfällen, 11/3 & 18/3, kl. 16–19
På denna kurs går vi igenom de största sociala kanalerna 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, sökordsoptimering och annonsering på Google.
Lämna intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, tel 0302-158 58
eller lerum@sv.se.

FÖRSTÅ RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Att kunna läsa och förstå resultat- och balansrapporter kan vara avgörande för
småföretagarens möjligheter att lyckas. Du kanske driver eget företag eller av andra
skäl vill förstå mer av dina egna eller dina leverantörers och kunders rapporter, eller
att du har ett allmänt intresse av att kunna läsa ekonomiska rapporter med större
behållning än idag.

Gilla oss på
Facebook!

Lämna intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan,
tel 0302-158 58 eller lerum@sv.se.

Studieförbundet
Vuxenskolan
Lerum

Kurserna arrangeras av
SmåföretagsAkademin

Ekonomi för icke-ekonomer

I denna kurs går vi igenom balans och resultaträkning samt årsredovisning. Välkommen
med din intresseanmälan till Studieförbundet
Vuxenskolan på sv.se/grsydost, lerum@sv.se
eller 0302-158 58. Kurs startar vid tillräckligt
många anmälda och vi återkommer med information om plats, tid och kursavgift så fort det
är fastställt.

Affärsjuridik

lerum@nyforetagarcentrum.se | www.nyforetagarcentrum.se/lerum

I denna kurs går vi igenom de lagar och regler
som berör företag med särskilt fokus på konsumentköplagen. Välkommen med din intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på
sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58.
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda och
vi återkommer med information om plats, tid
och kursavgift så fort det är fastställt.

I vårt nätverk ingår aktörer som tror på näringslivet på hemmaplan.
Sparbanken Alingsås, Öijared, Harling Förvaltning AB, Lerums kommun, Floda Torg,
Lokalpressen, Stora Lundby Fastighetsutveckling, Studieförbundet Vuxenskolan,
SEB, Peanuts Kommunikationsbyrå, Länsförsäkringar Älvsborg, Handelsbanken.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum
Hjälp jag har blivit med anställd!

I denna kurs går vi igenom hur du som chef går
tillväga när du har anställt personal. Vi tittar på
olika anställningsformer samt arbetsgivaravtal
och allt nyttigt du behöver veta för att anställa.
Välkommen med din intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på sv.se/grsydost,
lerum@sv.se eller 0302-158 58. Kurs startar vid
tillräckligt många anmälda och vi återkommer
med information om plats, tid och kursavgift så
fort det är fastställt.

Driva företag i nytt land

Bor det en företagare i dig som vill komma ut?
Undvik att trassla in dig i byråkratin och ta reda
på vad som gäller i andra länder. I denna kurs går
vi igenom allt du behöver veta för att starta upp
eget företag i ett nytt land. Välkommen med din
intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158
58. Kurs startar vid tillräckligt många anmälda
och vi återkommer med information om plats, tid
och kursavgift så fort det är fastställt.

Starta eget

Går du i starta-eget-tankar? Då är denna kurs
något för dig! I den här kursen går vi igenom:
- Utveckla en affärsidé
- Varför starta eget
- Att göra en affärsplan
- Olika företagsformer
- Lagar och regler vid företagande
- Ansvar som egen arbetsgivare
- Bokföring och skatter
- Finansiering
Välkommen med din intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på sv.se/grsydost,
lerum@sv.se eller 0302-158 58. Kurs startar vid
tillräckligt många anmälda och vi återkommer
med information om plats och startdatum så
fort det är fastställt.
Kostnadsfri infoträff med start 23 jan,
därefter kurs 30 jan samt 6 feb till en kostnad
av 200 kr//Solkatten, Göteborgsvägen 23,
Lerum/ledare: Christer Jonsson, Ronny och
Mona Johansson

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 över
genomgången utbildning utdelas.
3 ggr/start 18 mar, därefter 25 mar samt
1 apr/må 16-20/5500 kr (obs. kostnad
för kursmaterial tillkommer)/ Lerum,
Hedeforsvägen 58/ledare: Ove Bregéus

Entreprenadjuridik

Vid denna utbildning går vi genom grunderna i
entreprenadjuridik med fokus på standardavtalet AB 04. Bl.a. behandlar vi följande:
- Grundläggande entreprenadrättsliga begrepp
- Parts undersöknings- och upplysningsplikt
under anbudstiden
- Formkrav för ÄTA-arbeten; måste dessa alltid
beställas skriftligen?
- Under vilka förutsättningar föreligger rätt till
tidsförlängning och hinderersättning?
- Hur sent kan man som beställare reklamera
fel i entreprenaden?
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. Välkommen med
din intresseanmälan på 0302-158 58, sv.se/
lerum eller lerum@sv.se. Plats återkommer vi
med så fort det är fastställt var kursen hålls.
Samt vilken dag kursen hålls beroende på antalet anmälda.
1 gg/start vid tillräckligt många anmälda/
on 9-16/2800 kr/ledare: Eilert Andersson

Informationsträff om
miljöledningssystem för
småföretagare i Lerum

Arr nr 32901

Välkommen på en kostnadsfri informationsträff om miljöledningssystem anpassat till mindre företag.
1 gg/18 feb/må 19-21/Gråbo Industriväg 2D/
ledare: Titti Johansson
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1 gg/7 mars/to 19-21/Gråbo Industriväg 2D/
ledare: Titti Johansson
1 gg/10 apr/on 19-21/Gråbo Industriväg 2D/
ledare: Titti Johansson
1 gg/9 maj/to 19-21/Gråbo Industriväg 2D/
ledare: Titti Johansson

CSR

Ett företags verksamhet sker inte i ett vakuum
utan är en viktig del av samhället. Hur kan ditt
företag öka sitt samhällsengagemang?

Motorsågskörkort AB

Denna kurs vänder sig till dig med ingen eller
mindre erfarenhet och kan med fördel ses som
en körkortförberedande kurs. Det är en stor
fördel om du kan träna på egen hand, vilket
ökar chanserna att klara uppkörningen. Avser
motorsågskörkort för behörighet AB enligt AFS
2012:01. Välkommen med din intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på sv.se/
grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 57. Kurs
startar vid tillräckligt många anmälda!
6 ggr/startar vid fullsatt grupp/5250 kr

Röjsågskörkort AB

Denna kurs vänder sig till dig med ingen eller
mindre erfarenhet och kan med fördel ses som en
körkortförberedande kurs. Det är en stor fördel om
du kan träna på egen hand, vilket ökar chanserna att klara uppkörningen. Välkommen med din
intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158
57. Kurs startar vid tillräckligt många anmälda!
6 ggr/startar vid fullsatt grupp/3900 kr

Evenemang
SÖNDAG 20 JANUARI

Konsert: En trio med flöjt, cello
och piano
I samarbete med Kammarmusik i Lerum

Equmeniakyrkan, Lerum, kl. 16/Entré 150 kr
ONSDAG 23 JANUARI

Island – 100 år av självstyre

I samarbete med Föreningen Norden, Kultur
och bibliotek
Island i text och musik – några korta betraktelser
med hjälp av isländsk körmusik. Islands väg till
självständighet – kåseri med Kristinn Jóhannesson, lektor i nordiska språk. Island – ett bildspel.
Lerums bibliotek, kl. 19/Entré 75 kr,
medlem 50 kr
TORSDAG 31 JANUARI

Bilder berättar om bygden
I samarbete med Stora Lundby
Hembygdsförening

Parasollen, kl. 18.30/50 kr inkl. fika
ONSDAG 6 FEBRUARI

Nyfiken på släktforskning?

I samarbete med Kultur och Bibliotek, Alingsås
släktforskare

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

Lerum
Alingsås Släktforskarförening berättar och visar exempel på databaser och annat användbart
för dig som är nyfiken på släktforskning.

Lena Molander.
Lerums bibliotek, kl. 19/Fri entré

Lerums bibliotek, kl. 19/Ingen anmälan,
fri entré

SÖNDAG 24 FEBRUARI

TORSDAG 14 FEBRUARI

I samarbete med Kammarmusik i Lerum

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

Tingshuset i Lerum, kl. 19-21/Fri entré
FREDAG 15 FEBRUARI

Räven i den kolsvarta natten

I samarbete med Kultur och bibliotek
En varm och pyttelite otäck saga ackompanjerad av en ståbas om att få komma in i värmen. I
den kolsvarta natten söker alla små djur skydd
för mörkret och kylan. För barn 2,5-6 år.
Dergårdsteatern, kl. 10/Fri entré, biljetter
hämtas på biblioteket
LÖRDAG 16 FEBRUARI

Dampshowen

I samarbete med Kultur och Bibliotek, Anhörigstödet
En rolig energigivande enmansföreställning av
och med och om Niklas "Nicke Lurig" Jäderberg. En musikalisk reflektion om psykisk ohälsa, bokstavsdiagnoser och att tröttna på Att
identifiera sig med den som haft det lite körigt.
För hela familjen.
Dergårdsteatern, kl. 16/Anmälan på lerum.se
TISDAG 19 FEBRUARI

Göteborgs historia. Porten mot
väst

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Tomas Andersson berättar om sin bok ”Göteborgs historia. Porten mot väst”, som skildrar
stadens historia från medeltid till idag.
Gråbo bibliotek, kl. 19/Fri entré, begränsat
antal platser/Gratisbiljett hämtas på biblioteket
ONSDAG 20 FEBRUARI

ADHD och Autism i vardagen del 2

I samarbete med Anhörigstödet Lerums kommun i samverkan med Attention Lerum
Bemötande vid svåra beteenden. En handfast föreläsning för dig som vill veta mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och
autism. Andreas Svensson ADHD-konsulent
från Ågrenska besökte Lerum under våren 2018
och gav då en grundläggande föreläsning om
NPF, där stor vikt låg på diagnosinformation. Du
behöver inte ha deltagit i den första delen för att
ta del av denna kvällen, men i del 2 ligger fokuseringen på handfasta tips, metoder och strategier
som kan underlätta i vardagen och hjälpa i att
bemöta utmanande situationer. Information och
anmälan: Jessica Gustavsson 0302-52 22 39,
jessica.gustavsson@lerum.se.
Gradängsalen, byggnad Granen, Dergårds
gymnasiet, kl. 18-20
ONSDAG 20 FEBRUARI

Årsmöte

I samarbete med Föreningen Norden
Efter årsmötesförhandlingarna får vi höra en
blandad kompott med dikt, sång och gitarr av

Konsert: Copenhagen Piano
Quartet

Equmeniakyrkan, Lerum, kl. 16/Entré 150 kr
TORSDAG 28 FEBRUARI

Bilder berättar om bygden
I samarbete med Stora Lundby
Hembygdsförening

Parasollen, kl. 18.30/50 kr inkl. fika
TORSDAG 7 MARS

”Att se signaler vid depression”

I samarbete med Anhörigstödet Lerums kommun
Hemsjukvårdsläkare Kjell Emilsson besöker
”Träffpunkten för anhöriga” och berättar och
svarar på frågor om hur man kan se signaler
vid depression. Fika serveras för 25 kronor.
För kontakt samt mer info: Jessica Gustavsson
0302-52 22 39, jessica.gustavsson@lerum.se.

19/2: Göteborgs historia. Porten mot väst.

Riddarstenshöjden 9 Lerum, Träffpunkten,
kl. 13.30 (Träffpunkten öppen 13-15)
TORSDAG 7 MARS

Konsert: En gemensam galning
– Emil Jensen

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Emil Jensens liveframträdanden är som ett
sommarprat på scen, där hans låtskatt varvas
med personliga mellansnack, komik och allvar,
i en helt egen blandning.
Dergårdsteatern, kl. 19/Biljetter via
ticketmaster eller KomIn, ord. pris 295 kr,
elever t.o.m. gymnasiet 195 kr
ONSDAG 13 MARS

Säveån – en källa till liv

I samarbete med Kultur och Bibliotek i samråd
med bibliotekets Pensionärsråd
Mikael Madenfalk berättar om sin bok ”Säveån
– en källa till liv”.
Lerums bibliotek, avdelningen läsa på
olika sätt, kl. 15/Begränsat antal platser,
gratisbiljetter hämtas på biblioteket
TORSDAG 14 MARS

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

7/3: Emil Jensen. Bild: Adrian Recordings

Parasollen, Gråbo, kl. 19-21/Fri entré
SÖNDAG 17 MARS

Årsmöte

I samarbete med Östads Hembygdsförening
Därefter föredrag. Kaffe och bullar serveras.
Östad Hembygdsstuga, kl. 15
TORSDAG 21 MARS

Författarbesök: Majgull Axelsson

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Känd och prisad för romaner som ”Aprilhäxan”
och ”Jag heter inte Miriam” och nu senast ”Ditt liv
och mitt”. Hör henne berätta om sitt författarskap.
Lerums bibliotek, kl. 19/Fri entré, begränsat
antal platser/Gratisbiljett hämtas på
biblioteket

21/3: Majgull Axelsson. Bild: Thron Ullberg

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/grsydost
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Lerum
TORSDAG 21 MARS

Viltvårdsträff i regi av Jägarnas
Riksförbund

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Även du som inte är jägare är välkommen.
Kanske du är lantbrukare eller markägare som
behöver stöd av en duktig jägarkår? Eller så
vill du helt enkelt lära dig mer om förvaltning
av viltet i skog och mark. Bland talarna finns
Mikael Hultnäs (riksviltvårdskonsulent), Torkel
Norling (eftersöksspecialist), Carolina Bohman
från SVEDEA och Robert Qvist från JFK Jakt
och Fiskekompaniet. Underlätta vår planering
genom att föranmäla dig via mail, telefon eller
sms till Ilona Miglavs, vice ordförande: 0708985 444, ilona.aquadeli@gmail.com.
Nolhagaskolans aula, Nolhaga Allé,
Alingsås, kl. 17-21

Ett visprogram där Kalle Berlin sjunger och
spelar egna tonsättningar av Tage Danielssons
dikter. Programmet framförs med energi, egensinne, inlevelse, humor och allvar.

TORSDAG 11 APRIL

Floda bibliotek, kl. 19

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

LÖRDAG 30 MARS

SÖNDAG 14 APRIL

I samarbete med Kultur och Bibliotek
En berättelse om att komma bort i värmen –
och ändå hålla huvudet kallt! Maja och hennes
pappa är på solsemester. En dag när de är på
zoo kommer Maja bort – eller är det pappa som
har försvunnit? För barn 4-7 år, 30 min.

I samarbete med Kammarmusik i Lerum

Panik På Playan

Dergårdsteatern, kl. 10/Fri entré, biljetter
hämtas på Biblioteket
ONSDAG 3 APRIL

Författarbesök: Henrik Berggren

SÖNDAG 24 MARS

Konsert: Sirena blockflöjtkvartett
I samarbete med Kammarmusik i Lerum
I samband med konserten kommer kulturskolan att anordna en workshop.

Equmeniakyrkan, Lerum, kl 16/Entré 150 kr
TISDAG 26 MARS

Vad gör din granne? En kväll om
biodling
I samarbete med Kultur och Bibliotek
Evi Lillemägi och Sven Strömqvist berättar.
Sjöviks bibliotek, kl. 19
ONSDAG 27 MARS

Livet i Amerika

I samarbete med Föreningen Norden, Kultur
och bibliotek
Anna-Lena Lundström berättar om nybyggarnas liv i Amerika.
Lerums bibliotek, kl. 19/75 kr, medlem 50 kr

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Henrik Berggren är historiker och journalist.
Han har varit kulturchef på Dagens Nyheter men också skrivit en rad verk om svensk
1900-talshistoria. Han berättar om sin bok
”Landet utanför. Sverige och kriget 1939-1940”
som är första delen i en trilogi om Sverige under andra världskriget.
Lerums bibliotek, kl. 19/Fri entré, begränsat
antal platser/Gratisbiljett hämtas på biblioteket
FREDAG 5 APRIL

After Work-impro

I samarbete med Kultur och Bibliotek
After Work-impro med Kristoffer Ödman som
driver Artevo i Alingsås. Vi frågar publiken efter frivilliga till olika lekar/övningar på scenen. Vi
drar aldrig upp någon som inte vill! Det vi gör på
scenen kallas inom improvärlden för ”kortform”
eller ”teatersport”. För 11-99 år, 180 min inkl. paus.
Dergårdsteatern, kl. 17/Fri entré, biljetter
hämtas på Biblioteket

TORSDAG 28 MARS

Bilder berättar om bygden
I samarbete med Stora Lundby
Hembygdsförening

Parasollen, kl. 18.30/50 kr inkl. fika
TORSDAG 28 MARS

Kalle Berlin sjunger Tage
Danielsson

MÅNDAG 8 APRIL

Mitt barn på nätet

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Föreläsning med kriminolog Maria Dufva om
barn och ungdomars liv på nätet, chattar och sociala medier – vad de möter och vad de kan utsättas
för. Om att våga fråga ”hur var det på nätet idag?”.

I samarbete med Kultur och Bibliotek

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

27/3: Livet i Amerika.

15/4: Kapten Kryp och skattkistan.
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Allsångskväll med underhållning
I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotter.

Konsert: Duo ViNa fiol och piano
Equmeniakyrkan, Lerum, kl. 16/150 kr
MÅNDAG 15 APRIL

Kapten Kryp och skattkistan

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Mysigt möte mellan gigantiskt Kryp och barn,
blandat med sång och en hel del prylar som
Kapten Kryp har hittat i naturen. En interaktiv
föreställning där allt kan hända. Från 3-6 år.
Gråbo bibliotek, kl. 10/Biljetter hämtas på
biblioteket
ONSDAG 17 APRIL

”Kod: Orestes-dag” med
kodknäckning och författarbesök
av Maria Engstrand

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Maria Engstrand har skrivit boken Kod: Orestes, en spännande bok för dig ca 9-12 år, som
bland annat utspelas på Lerums bibliotek! Kom
och träffa Maria och hör henne berätta om sitt
skrivande.
Lerums bibliotek, kl.15/Begränsat antal
platser/ gratisbiljetter hämtas på biblioteket
Kodknäckning

Under dagen kan du också testa att göra din
egen oknäckbara kod och vara med på andra
aktiviteter kring Kod: Orestes.
Lerums bibliotek, kl. 10-16
ONSDAG 24 APRIL

Poesi på olika språk

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Välkommen att lyssna till poesi på många olika
språk och från många olika delar av världen.
Den som vill får gärna läsa en egen favoritdikt!
Lerums bibliotek, kl. 18.30
TORSDAG 25 APRIL

Hemlig resa

I samarbete med Föreningen Norden
Vi upprepar hemlig resa. Resorna har varit

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

Lerum
mycket uppskattade. Vi åker i egna bilar. Bensinkostnaden 20 kr/mil delas av alla i bilen.
Lunch betalas av var och en. Anmälan senast
fredag 20 april till Kerstin Lundqvist, 0302-108
23 eller 0700-222 278.
Samling vid Parkeringshuset, Lerums
station, kl. 9
TORSDAG 25 APRIL

Bilder berättar om Korpakullen på
plats!
I samarbete med Stora Lundby
Hembygdsförening, Stora Lundby församling

Kyrkstugan vid Stora Lundby kyrka, kl. 18.30/
Guidning 50 kr inkl. fika
MÅNDAG 30 APRIL

Valborgsmässofirande

I samarbete med Östad Hembygdsförening
Vårtal, brasa, lotteri, underhållning och kaffeservering, 40 kr.

14/2, 14/3. 9/5, 9/6, 16/6: Allsångskväll med undehållning tillsammans med Nääs Dragspelsklubb.

Östad Församlingshem, kl. 20
ONSDAG 8 MAJ

Författarbesök: Sara Bergmark
Elfgren

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Träffa författaren till ungdomsromanen ”Norra
Latin”, en spännande fantasyroman som utspelas på en skola i Stockholm. Sara Bergmark Elfgren är också en av författarna till den hyllade
Engelsforstriologin.

Vill du bli
kursledare?
Kontakta SV!

Vänhem på Nääs, kl. 18.30

Lerums bibliotek, kl. 19/Fri entré, begränsat
antal platser/Gratisbiljett hämtas på
biblioteket

SÖNDAG 9 JUNI

Allsångseftermiddag med
underhållning

ONSDAG 8 MAJ

Utsatta Föräldrar

I samarbete med Anhörigstödet Lerums och Partilles kommun i samverkan med Attention Lerum
Lennart Lindqvist har arbetat som psykolog
under 30 år och länge följt föräldrar och anhöriga till barn med olika neuropsykiatriska
diagnoser. I boken, Utsatta föräldrar beskriver
han alla de känslor och konsekvenser som
kan uppstå när man har ett barn som behöver
stödinsatser av samhället. Föreläsningen tar
upp mycket kring den livslånga oro och känslan av att inte räcka till, som många föräldrar
upplever, men också om hopp och framtidstro,
och hur man kan hitta strategier för att själv
må bra och främja relationen till sitt barn.
Information och anmälan: Jessica Gustavsson
0302-52 22 39, jessica.gustavsson@lerum.se.
Gradängsalen, byggnad Granen,
Dergårdsgymnasiet, kl. 17.30-20.30 med paus

eningen Norden från bildandet 1919 till sin död.
Marie Hjalmarsson Engelke, som är expert på
Nääs historia, kommer att berätta och dessutom blir det musikunderhållning. Under kvällen
serveras en kall buffé som kostar 295 kr och
betalas direkt till Nääs Slottskafé och Restaurang. Vin och öl kan köpas till. Meddela specialmat. Anmälan tidigast den 1 april och senast
den 22 april till: Vanja Andersson, tel 0302-150
89 eller Barbro Andreasson, tel 0760-26 77 27.

TORSDAG 9 MAJ

Allsångskväll med underhållning
Kaffeservering och lotter.
I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
Parasollen, Gråbo, kl. 19-21/Fri entré
SÖNDAG 12 MAJ

Vårkonsert

I samarbete med Lerum Vocalis
Equmeniakyrkan, Lerum, kl. 18

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotter.
Dergårdens Hembygdspark (tält vid regn),
kl. 14-16/Fri entré
SÖNDAG 16 JUNI

Allsångseftermiddag med
underhållning

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotter.
Dergårdens Hembygdspark (tält vid regn),
kl. 14-16/Fri entré

SÖNDAG 12 MAJ

Föreningen Norden 100 år

I samarbete med Föreningen Norden
I vårens vackraste tid bjuder vi in till hundraårsfest på Glasverandan Vänhem. En av grundarna till Föreningen Norden var Rurik Holm,
som var föreståndare för slöjdseminariet under
många år. Rurik Holm satt i styrelsen för För-

TORSDAG-SÖNDAG 19-21 JULI

Floda Musikfestival

I samarbete med Nääs Slott, TCB House of
Music
Musikfestival med rock, blues, jazz och dansband.
Floda- och Sävelångenområdet/fr 19 jul
kl. 14- sö 21 jul kl. 20

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

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

755 cirkelledare

35 förtroendevalda
25 tjänstemän
408 artister

Möjligheterna är många – kontakta
oss så berättar vi mer!

Vår värdegrund
SV=Kultur

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation
med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund
hävdar principen om människors lika värde baserat på de
grundläggande mänskliga rättigheterna.

SV är en av Göteborgsregionens
största kulturanordnare! Med våra
partners arrangerar vi festivaler,
konserter, föredrag och utställningar.

Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma
sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens
rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en
samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin. Studieförbundet
Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa
växer genom kunskap, insikt och delaktighet.
Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet,
humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund
och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och
utveckla sin kreativa förmåga. Studieförbundet Vuxenskolan är den mest
pådrivande lokala kraften för utveckling av föreningsliv och kultur.
Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

För mer info
och anmälan:
www.sv.se/grsydost

