Studieförbundet Vuxenskolan
Alingsås • Partille • Mölndal • Lerum

Kurser & evenemang våren 2020

SV välkomnar dig till en inspirerande vår
Som ansvarig för vår avdelning är jag
stolt och glad över att kunna presentera
det fina och innehållsrika kursprogram
vår kompententa och trevliga personal
skapat för våren 2020.
I våra kommuner Mölndal,
Partille, Lerum och Alingsås, gör vi vårt yttersta
för att presentera ett
så attraktivt kursutbud som möjligt
för dig som kommuninvånare.
Engagemanget för
hållbarhet ses tydligt i vårt program
och vi brinner för
lokal utveckling och
för ett hållbart samhälle.
Många av våra deltagare
berättar om lusten att skapa, att
lära sig nytt och att få utbyta nya tankar
och idéer, något de får utlopp för genom
att till exempel delta i en studiecirkel

som engagerar dem. Det är precis så vi
vill verka, att få människor att uppleva
ett lärande samtidigt som de känner sig
stärkta och inspirerande. Det du kan läsa
i detta studieprogram är en del, men vi
har också mycket verksamhet ute
i kommunerna där olika intressegrupper musicerar,
snickrar, odlar och
engagerar sig i sitt
närområde. Hör av
dig om du vill veta
mer om dessa! Vi
samverkar också
med cirka 200
lokala föreningar i
våra kommuner.
Trevlig läsning
och vi välkomnar dig
varmt till oss i vår!
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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 SV Göteborgsregionen Sydost

Viktigt att veta vid anmälan
Anmälan Observera att vi inte regelmäs-

sigt 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.

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.

Nyhet: Sedan i höstas kan du även
välja att betala via Klarna!

Partille

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

Försäkring Deltagare i SVs verksamhet
är olycksfallsförsäkrade under studietiden, samt vid resa till och från studielokalen. 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.

Mölndal

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

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.

Lerum

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

Reservation för ev. ändringar och felskrivningar i programmet.
www.sv.se/grsydost uppdateras kontinuerligt med ändrade tider, nya kurser etc.

Alingsås

Torggatan 6 | 0322-104 05 | Tis och tor 10 - 14

Keramik

Akvarellmålning Nybörjare

Keramik nybörjare

Ledare: Bengt Nilsson
Kom igång med keramik! Lär dig de första metoderna för att dreja en skål eller
göra skulpturer och få med dig historien
kring ett hantverk som sträcker sig tillbaks till människans begynnelse.
On 18.30-20.45│ Nolhagaskolans bildsal
10 ggr med start 11 feb│2750 kr
Arr: 42284  

Mat & dryck
Kombuchakväll –
provsmakning och workshop

Ledare: Anna Flodin – Greenlife by
Anna
Välkommen på en härlig kombuchakväll
där vi både smakar, pratar och lär oss
om kombucha. Både nybörjare och erfarna bryggare är välkomna – ekologiskt
tilltugg ingår.
Fr 18.30-21│6 mar│595 kr
Arr: 42619  

Kultur, konst
& språk
Släktforskning nybörjare

I samarbete med Alingsås
släktforskarförening
Ledare: Lisbeth Spogardh
Börja släktforska och lär dig hitta dina
rötter!
www.alingsasslaktforskarforening.se
Ti 18-20.15
6 ggr med start 4 feb│1580 kr
Arr: 41871

Ledare: Irené Lidvall-Gullersby
En kurs för dig som vill måla akvarell
och är nybörjare. Tillsammans med vår
erfarna kursledare får du utveckla både
din teknik och din konstnärlighet. Ofta
utgår vi från en speciell teknik eller ett
tema som stöd för ditt arbete. Vi pratar
också om konsthistoria och speciella
konstnärer. En kurs med mycket skratt,
som deltagarna är med och formar.
Kursen går på helgen - vi bestämmer
tider gemensamt. Vi tar in nya deltagare
löpande under terminen i mån av plats.
För mer information alingsas@sv.se
Sö 10-12.30
7 ggr med start 23 feb│1000 kr
Arr: 42303

Franska nybörjare

Ledare: Inger Rathsman
Välkommen till en kurs i nybörjarfranska, för dig som aldrig har läst språket
tidigare. Vi tränar på att använda språket i vanliga turistsituationer samt att
läsa och skriva enkla texter.
To 17.30-19
10 ggr med start 30 jan│1100 kr
Arr: 42244

Franska nybörjare – del 2

Ledare: Inger Rathsman
Välkommen till en kurs i nybörjarfranska, för dig som har lite förkunskaper. Vi
fortsätter träna på att använda språket
i vanliga turistsituationer samt att läsa
och skriva enkla texter.
To 15.45-17.15
10 ggr med start 30 jan│1100 kr
Arr: 42243

2020 sänker vi våra
CO2-utsläpp på riktigt!
Vill du vara med?
alingsas@sv.se

Nolhaga
Stadsodling
Vill du vara med och odla eller hålla
kurser kring odling, lokal mat, självhushållning eller hållbar utveckling?
Var med och fyll vår stadsodlingsyta på
1000 m2 i Nolhagaparken med liv, växter
och människor!
Kontakta oss: alingsas@sv.se

Bokashi – skapa jord från
matavfall

Ledare: Hanna Olovson
Bokashi är ett nytt sätt att kompostera
dina matrester och förvandlar dem till
bördig matjord. Metoden har på några
få år spridit sig rekordsnabbt i odlar
kretsar!
To 18-20.15
2 ggr│2 apr samt 16 apr│495 kr
Arr: 42009

Improteater

Ledare: Kristoffer Ödman
Välkommen till Alingsås improvisationsteater! Vill du bli tryggare med att prata
inför folk, få bättre självförtroende eller
bara få känna att du lever? Hos oss får
du, i en trygg miljö, skratta, vara spontan
och öva på att släppa kontrollen. Skratt,
fantasi och kreativitet tillsammans med
spontanitet, samarbete och tillit.   
On 19-21.15
8 ggr│2400 kr
Start 29 jan│Arr: 41896
Start 1 apr│Arr: 41897

Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost
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Torggatan 6 | 0322-104 05 | Tis och tor 10 - 14

Odlingsdag under
Framtidsveckan 4 april
– pollinering, växter och
kompostering

Pollinerande insekter och växter,
livsviktiga samband, kl.11-12
Föredrag med Rune Hedberg,
miljöengagerad biodlare sedan
sjuttiotalet.
Kompostera och odla med
Mullnets trädgårdskompost,
kl.13-14.30
Föredrag och demonstration med
Tommy Sjöqvist
Fler programpunkter tillkommer!

Vildaväxtvandring

Ledare: Eric Karlsson  
Vad finns i naturens skafferi? Under
kunnig ledning lär du dig om ätliga vilda
växter under en vandring som avslutas
med en måltid på det vi finner i naturen.
Du som går denna kurs får också ett
reducerat pris på endast 100 kr på Erics
föreläsning om Självläkningslära på
kvällen den 23 maj.
Lö 10-17│23 maj│750 kr
Arr: 42192
Whole Fresh Foods!
Ledare: Eric Karlsson  
Föredrag kring god hälsa på en balanserad raw food-diet med fokus på färsk
frukt och grönsaker. Spännande för både
de som vill leva helt på rå föda och de
som vill öka mängden färsk frukt och
grönsaker i sin dagliga kost.
Lö 18-21│23 maj│200 kr
Arr: 42193

Kurs i självläkningslära

Ledare: Eric Karlsson
Självläkningslära handlar om livsprocesserna och de grundläggande faktorer
som är nödvändiga för god hälsa och hur
man vid sjukdom återvinner hälsan på
ett naturligt sätt.
Sö 10-17│24 maj│750 kr
Arr: 42194

Biodling
Biodling nybörjare

Ledare: Johnny Gillberg
Du får lära dig om hur ett bisamhälle
fungerar och hur du tar hand om en
kupa från blomma till skörd. Kursdel-
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tagarna får en fadder från Alingsås biodlarförening som hjälper dig det första
året. Även du som inte har egen mark
kan skaffa bin – föreningen hjälper till
med uppställningsplats!
Må 19-21.15
8 ggr med start 20 jan│1300 kr
Arr: 41672

Självförsörjning
på riktigt i Bjärke

Odling för självförsörjning, småskalig produktion, klimatsmarta
lösningar, lokal samverkan, krisberedskap och människor som resurser istället för belastning – under
våren 2020 drar vi ihop ramarna
för vårt kommande projekt! I Bjärkebygden söker vi nu dig som är
intresserad av omställning, odling,
självhushållning och annat. Bor du
i stan men längtar efter att komma
igång med självhushållning och
hållbarhetsarbete i olika former?
Kontakta alingsas@sv.se

LRF, mark & skog
Vi samarbetar med LRF och Södra Skog
med uppdrag från jordbruksverket.
I vår erbjuder vi nya kurser för fastighetoch markägare:
•  Markavvattning, underhåll av diken
•  Beredskap för skogsbränder, översvämningar och torka.
Kurserna är gratis för LRF-medlemmar!
Kontakta alingsas@sv.se

Motorsågskörkortet

Ledare: Bernt Olsson
Kommer du att använda motorsåg på
någon annans mark än din egen? Då är
denna kurs för dig! Kursen avser motorsågskörkortet för behörighet AB enligt
AFS 2012:01.
Må 18-21, träffar bestäms löpande.
6 ggr med start 20 jan│5250 kr
Arr: 41776

Röjsågskörkort RA+RB

Ledare: Bernt Olsson
SV erbjuder i samarbete med Säker Skog
kurs i att ta röjsågskörkort. I deltagar-

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

Torggatan 6 | 0322-104 05 | Tis och tor 10 - 14

Sofia
Lindroth,
cirkelledare

”Hos SV ges möjlighet till
delaktighet och gemenskap –
som cirkelledare inom dans
så finns det inget som är
omöjligt!”

avgiften ingår studiematerial och
uppkörning för Säker Skogs instruktörer. Kursen består av både teori och
praktik. Den teoretiska delen sker först
i våra lokaler på Torggatan 6 i Alingsås
och sedan är det praktik i skogen och
uppkörning.
Må 18-21, träffar bestäms löpande
6 ggr med start 9 mar│4200 kr
Arr: 41777

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 samverkar med FUB,
Hushållningssällskapet i Väst och Attention och för att ge dessa personer mer
möjlighet till sociala kontakter, ökade
kunskaper, delaktighet i samhället och
större makt över sitt eget liv.
För mer info om FUB:s höstprogram,
maila josef.weiss@telia.com

Idé- och aktivitetsgruppen
I samarbete med FUB i Alingsås
Har du en funktionsvariation och vill

vara med och skapa fritidsaktiviteter
från ide till genomförande. Vad är du
nyfiken på, vilka är dina önskemål?
Idégruppen träffas och utvecklar idéerna till riktiga planer.
Vill du vara med? Maila alingsas@sv.se

Välkommen på middag för
funktionsvarierade

Ledare: Desirée Ivarsson
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! Ni turas om att
vara middagsfixare och middagsgäst. Du
får all hjälp du behöver; planering, inköp
och matlagning.
Ti 15.30-18 infoträff resp. 18.30-21 matlagning
5 ggr med start 17 mar│725 kr, FUB
medlemmar 500 kr (4 middagar)
Arr: 42222

Alingsås

varav ni själva ansvarar för träff 2, sker
på hemmaplan i egen regi tillsammans
med dina grannar. Vid träff ett och tre
finns handledare på plats, från Alingsås
kommun respektive eller Polisen. Anmäl
upp till 3-5 personer per bostadsområde.
To 18-21
3 ggr med start 6 feb│Kostnadsfritt!
Arr: 42510

Improteater för
funktionsvarierade

Ledare: Kristoffer Ödman
Vill du bli tryggare med att prata inför
folk, få bättre självförtroende eller bara
få känna att du lever? Genom improteater hos oss får du skratta, vara spontan
och släppa kontrollen.  
Sö 10-11.30
4 ggr med start 9 feb│1000 kr, 600
kr för FUB-medlemmar
Arr: 42425

Keramik för
funktionsvarierade

Ledare: Bengt Nilsson
Kom igång med keramik! Lär dig att
dreja en skål eller skulpturer och få historien kring ett urgammalt hantverk.
Nolhagaskolans bildsal.
On 18-19.30
5 ggr med start 12 feb│1000 kr,
600 kr för FUB-medlemmar
Arr: 42283

Samhälle  
Grannsamverkan mot brott

I samarbete med Polisen och Alingsås
kommun
Ledare: Charlott Klug och Lotta Jofjord
Vi utbildar kontaktpersoner och går
igenom vad ni behöver veta för att bilda
en grannsamverkansgrupp. Tre träffar

SmåföretagsAkademin

Vi anordnar kurser för företagare,
se sida 31 för mer information.
Vid frågor kontakta
Johan Eklund, 0705-33 91 17

För seniorer

SV samarbetar med SPF Seniorerna
Hjorten och Bjärke. Tillsammans
arrangerar vi studiecirklar,
föreläsningar, resor och
medlemsmöten med underhållning
för seniorer – datoranvändning,
språk, historia, skriv och
läsecirklar, linedance, träslöjd,
vinkunskap, klassisk musik m.m.
För mer information om
programutbud och anmälan:
hans@b-sson.se, 0322-63 86 20
eller alingsas@sv.se, 0322-104 05.

Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost
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Ti 17.30-20.30
6 ggr med start 11 feb|800 kr
Arr: 41977

Porslinsmålning

Konst, slöjd &
hantverk
Keramik

Ledare: Ulrica Elmberg
Lokal: Källarverkstan på Röliden
92 i Sävedalen
Här provar vi på olika tekniker med
lera som att kavla, ringla, skulptera och
tumma.
Föräldrar och barn
Skapa tillsammans. Spännande helg
med roliga och kreativa utmaningar.
Lö-sö 10-13|1-2 feb
2 ggr + glasering|825 kr/person
Arr: 42213
Barn (från 7-15 år)
To 17-19.15
4 ggr med start 27 feb|850 kr
Arr: 42351
Vuxna – dagtid, två grupper:
To 10-13 med start 19 mar|Arr: 42352
Fr 10-13 med start 20 mar|Arr: 42353
4 ggr|890kr
Vuxna – kvällstid, två grupper:
On 18-21|4 ggr|990 kr
Start 19 feb|Arr: 42354
Start 18 mar|Arr: 42355

Målning och teckning

Ledare: Susanne Edfeldt
Denna kursen är för dig som är ung vuxen och som aldrig målat tidigare och vill
pröva måla olja/akryl och inte vet hur du
ska komma igång.
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Ledare: Anita Ericsson
Porslinsmålning i modern tappning.
Passar både nybörjare och dig som redan målar.
To 18.30-21
12 ggr med start 13 feb|1100 kr
Arr: 42300

Täljkurs ute i vintern

Ledare: Hanna Olausson och
Tobias Sloth Hansen
En vinter-täljkurs, ”utomhus”! Vi sitter
inne i en uppvärmd tipi och täljer bort
vardagsstressen.
Lö 10-15|15 feb|700 kr
Arr: 42417

Klädsömnad

Ledare: Inga-Britt Pettersson
Du väljer själv vad du syr med hand
ledning. Egen symaskin och viss
erfarenhet krävs.
Fyra grupper:
Må 9-11.30|start 17 feb|Arr: 41863
Må 12-14.30|start 17 feb|Arr: 41864
Ti 17.45- 20.45|start 18 feb|Arr: 41865
On 17.45-20.45 |start 19 feb|Arr: 41866
10 ggr|1575 kr

Stickning för nybörjare

Ledare: Petra Orrbeck
Vill du lära dig att sticka, under kvällen
går vi igenom hur du lägger upp maskor
m.m. Material och fika ingår. Inga förkunskaper krävs.
To 17.30-20.30|19 mar|550 kr
Arr: 42503

Brodera på stickat – teknik
och inspiration

Ledare: Petra Orrbeck
Ett litet broderi på stickad accessoar.
Material och fika ingår. Inga förkunskaper.
To 17.30-20.30|2 apr|550 kr
Arr: 42500

Virka mormorsrutor
och lite till

Ledare: Petra Orrbeck
Av virkade mormorsrutor kan du göra
sjalar, filtar, plagg mm. Materiel och fika
ingår. Viss förkunskap krävs.
To 17.30-20.30|2 apr|550 kr
Arr: 42504

Grafiskt tryck – Gör din egen
konst – nybörjare

Ledare: Maria C Bernhardsson
Ett lätt sätt för dig som vill komma igång
och måla. Tekniken är enkel och lätt att
variera.
695 kr|Fika ingår
To 17.30-20|23 apr|Arr: 42506
Lö 10-12.30|25 apr|Arr: 42507

Teckna och rita
– Tema blommor

Ledare: Maria C Bernhardsson
Vi testar olika tekniker i att teckna och rita
blommor. Både ovana och vana deltagare.
695 kr|Fika ingår
On 17.30-20|6 maj|Arr: 42508
Lö 10-12.30|9 maj|Arr: 42509

Täljkurs – ute i det fria

Ledare: Hanna Olausson och
Tobias Sloth Hansen
En täljkurs och en fin dag ute i skogen.
Grundläggande yx- och täljteknik.
To 11-17|21 maj|650 kr
Arr: 42423

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

Partille
Trädgård, natur
& miljö
Blomsterkurs

Ledare: Gunilla Josefsson
Var florist för en kväll och skapa egna
buketter och arrangemang! Tema efter
säsong.
To 18-21|Fika och allt material ingår
Nybörjare: 30 jan, 5 mar, 23 apr
1690 kr|Arr: 42531
Fortsättning: 20 feb, 19 mar, 2 apr,
7 maj|2230 kr|Arr: 42532

Pilflätning – Växtstöd – nyb
och forts
Ledare: Miriam Göranson
Kom och fläta ett växtstöd i Grindstugan, Jonsereds trädgård. Materialkostnad tillkommer.
7 mar|550 kr
Två grupper:
Lö 9-12|Arr: 42454
Lö 13-16|Arr: 42468

Kurs i fjällvandring - Bli klar
för äventyret
Ledare: Hanna Olausson och
Tobias Sloth Hansen
Kurs i fjällvandring, packning, klädsel,
karta, kompass, säkerhet och första
hjälpen.

”Rolig och
annorlunda grej.”
”Fantastiskt att få gå på
balett som vuxen.”
”Något för sin egen skull.”
”Bra för hållningen.”
”Många roliga skratt.”
”Ger balans och koordination för
knopp och kropp.”
Så här säger några av deltagarna
från höstens kurs, Balett för
40+. Blir du sugen? Vårens
kurs startar 17 feb!

On 18-21|8 mar, 15 apr, 22 apr
samt lö-sö 10-16|25-26 apr
2900 kr inkl. övernattning
Arr: 42419

Trädgårdsdesign

Ledare: Sophie Hamilton
För dig som är intresserad av trädgård
och trädgårdsdesign och som vill utforma trädgård, rabatt eller andra gröna
miljöer. Viss trädgårdskunskap är bra.
Må 18.30-20.45|3 ggr|750 kr
Tre kurser:
Sten, belysning och prydnadsgräs
med start 24 feb
Arr: 42181
Eget projekt 1 med start 16 mar
Arr: 42484
Eget projekt 2 med start 20 apr
Arr: 42480

Betonggjutning – nybörjare
och fortsättning

Ledare: Pia Wockatz
Lär dig tekniken att gjuta i betong och
skapa din egen trädgårdskonst, fågelbad,
krukor m.m.
Sö 26 apr 10-16, samt ti 28 apr 17-20
2 ggr|1050 kr|Grindstugan Jonsered
Arr: 42499

Pilflätning – Helgkurs – nyb
och forts

Ledare: Miriam Göranson
Under denna helgkurs lär vi oss fläta en
rund korg med stjärnbotten.
Lö-sö 9-15.30|16-17 maj|1500 kr
Arr: 42469

Hälsa & livsstil
Linedance

Ledare: Marina Bengtsson
Linedance är en härlig dansform där
glädje och rytm står i fokus.
11 ggr med start 6 feb|1000 kr
Två grupper:
Nybörjare: To 16.45-18.15|Arr: 42175
Fortsättning: To 15.15-16.45
Arr: 42176

Balett för vuxna

Ledare: Sophie Hamilton
Drömt om att dansa balett? Dansa kravlöst med likasinnade för nöjets skull!
Må 16.30-18
9 ggr med start 24 feb|1275 kr
Arr: 42180

Sophie Hamilton,

cirkelledare balett för vuxna
”Jag har hållit på med dans och rörelse
sedan 5 års ålder och kan helt enkelt
inte sluta! Det är därför extra roligt att
introducera balettens uttryck till vuxna,
som kanske dansat i ungdomen eller som
aldrig tidigare provat på det. Det är
aldrig för sent att hitta nya passioner
och att se deltagarna utvecklas och
bli delaktiga i dansens magiska
värld ger stor inspiration och
energi till mig som
ledare.”

Målning & Qigong

Ledare: Erich Pan och Susanne Edfeld
Qigong och måleri i samklang, en kväll
innehållande två pass vardera med enkel qigong och måleri.
Ti 18-21|4 feb|200 kr
Arr: 42042

Qigong och Yoga – Seniorer
Ledare: Erich Pan
Qigong är en skonsam träningsmetod,
enkla, svepande och mjuka rörelser.
Ti 13-14.30|6 ggr med start 11 feb|
200 kr|Arr: 42039
Yoga, enkla yogaställningar både stående och på stol som du även kan göra
hemma.
To 10-11.30|6 ggr med start 13 feb|
200 kr|Arr: 42084

Livspussla tillsammans
med andra

Ledare: Lena Sandén
Ibland behöver vi stanna upp och ta en
titt på livet, se om vi lever det liv vi vill
leva.
To 18-20.15
6 ggr med start 20 feb|900 kr
Arr: 42052

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

Gamla Kronvägen 62 E | 031-26 55 70 | Mån - tor 10 - 14

Ingemar Holst

Ledare: i cirkeln ” Ditt hem
din borg? Inred hållbart!”
”Ett sätt att vara hållbar är
att ta vara på saker du redan
har i hemmet. Inredning och
prylar behöver inte vara nya,
eller dyra.”

Välbefinnande utan piller

Ledare: Siv Åkesson
Lär dig tyda kroppens signaler, undvik
biverkningar på läkemedel.
Kroppen är din vän, inte fiende:
Del 1|Ti 13-15.15|3 mar|150 kr
Arr: 41821
Del 2| Ti 13-15.15|10 mar|150 kr
Arr: 41823

Fermenterade drycker
– Kombucha
Tonårsyoga – för dig 12 -16 år

Ledare: Mia Jelf
Yoga anpassad för den växande tonåringen med fokus på att finna ett inre
lugn och påminna oss om att vi duger
som vi är. Vi varvar fysiska övningar
med vila, samt lär oss enkla andningsoch avslappningstekniker. Inga förkunskaper krävs.
5 ggr|675 kr
Två grupper:
Fr 15.30-17 med start 21 feb|Arr: 42370
Fr 15.30-17 med start 3 apr|Arr: 42371

Familjeyoga

Ledare: Mia Jelf
Yoga tillsammans, mamma, pappa eller
annan viktig vuxen och barn. Vi gör en
spännande yogasaga och tar en snackspaus. Barn mellan 4-11 år. Alla yogar
efter sina förutsättningar.
5 ggr|500 kr
Två grupper:
Fr 17-18.30|start 21 feb|Arr: 42372
Fr 17-18.30|start 27 mar|Arr: 42376

Fermenterade grönsaker
– Kimchi

Ledare: Torsten och Lisa Palm
Syra grönsaker, lär dig både teori och
praktik och ta med dig två burkar med
grönsaker hem.
On 18-21|26 feb|550 kr
Arr: 42442
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Ledare: Lisa Palm
Fermenterad dryck, vi tillverkar 2-3
olika fermenterade drycker som ni sedan
får med er hem.
On 18-21|11 mars|550 kr
Arr: 42443

Hjärt-lungräddning

Ledare: Hanna Olausson och Tobias
Sloth Hansen
Grundläggande kunskaper i hjärtlungräddning för vuxna, hur man använder en defibrillator/hjärtstartare
mm. Praktisk träning på dockor. Godkänd utbildning av svenska HLR-rådet.
580 kr|Fika ingår
Fyra grupper:
Ti 13.30-16.30|24 mar|Arr: 42099
Ti 18-21|24 mar|Arr: 42100
Ti 13.30-16.30|21 apr|Arr: 42101
Ti 18-21|21 apr|Arr: 42102

Skogsbada – Mindfulness i
skogen

Ledare: Hanna Olausson och Tobias
Sloth Hansen
Härstammar från Japan, enkla och konkreta övningar för återhämtning med
hjälp av naturen.
Må 18-20
3 ggr med start 13 apr|650 kr,
prova-på-pris
Arr: 42421

Övrigt
Ditt hem din borg?
Inred hållbart!

Ledare: Ingemar Holst
Vill du skapa ett mysigt och personligt
hem, återvinning och att vara ekonomisk
är nyckeln till enkel design.
Må 18-20.15
4 ggr med start 16 mar|1000 kr
Arr: 42313

Italienska – Nivå A2-B1

Ledare: Cornelia Schmidt
Vill du lära dig italienska på ett roligt
sätt? Med praktiska övningar, konversation, lek och sång?
Ti 10-12.15
10 ggr med start 4 feb|1200 kr
Arr: 42617

Seniorträff Centrum

Nu hälsar vi dig som är senior
välkommen till vår nya träffpunkt
i Partille centrum! Fyra tisdagar i
månaden erbjuder vi gemensamma
aktiviteter för pensionärer. Under
våren 2020 kommer vi att ha 17
träffar. Vi kommer bland annat att
få träffa olika föreningar, lära oss
mer om den digitala världen samt
lyssna på intressanta föreläsningar. Vårens program delas ut på vår
premiär, den 21 januari.
Ti 10.30-12│Studieförbundet
Vuxenskolan (vissa avvikelser
kan förekomma)|Fri entré,
med vissa undantag
För mer information, kontakta
Annelie Brattfors, 0704-40 62 65

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

Partille
Integration
& mångfald

Spanska

Ledare: Ewa Bazarnicka
Lokal: Partille Gymnasium
Turistspanska
Ett eldorado för dig som vill klara dig
själv.
5 ggr|780 kr|Ti 18-19.30 med start
18 feb|Arr: 42305
Turistspanska
Våga vara jobbig på spanska.
5 ggr|780 kr|Ti 18-19.30 med start
24 mars|Arr: 42306
Grundkurs – Konversation
6 ggr med start 26 feb|936 kr
On 18.45-20.15|Arr: 42311
Grundkurs
Lär dig spanskans språkstrukturer.
6 ggr med start 5 mar|975 kr
To 18-19.15|Arr: 42308

Föreläsning: Välbefinnande
utan piller

Ledare: Siv Åkesson
Receptfria läkemedel kan lösa problem
tillfälligt, lär dig mer och må bättre.
Ti 10.30-12|25 feb|100 kr
Arr: 41818

Kultur
Musikcafé

I samarbete med Kultur & Fritid
Kulturum, Caféscenen, kl. 18
Fri entré
ONSDAG 26 FEBRUARI

Kärlek året runt
Sångerskan Maria Tuimala och pianisten Jan Falk framför visor och schlager
med anknytning till kärlek.
ONSDAG 25 MARS

Henrik Nagy
En härlig blandning av Country, Singer/
Songwriter och blues med självbiografiska texter och betraktelser på svenska.
ONSDAG 22 APRIL

Keep in Mind
Sprudlande bandet Keep in Mind är
tillbaka och underhåller med skönsång
och grymt musicerande. Det bjuds på
allt från egna ballader till rock.

Föreläsning i samarbete med
Hälsodisken
TISDAG 4 FEBRUARI

Är du högkänslig? – HSP Highly
Sensitive Persons.
Föreläsare: Anna Candela

Föreläsning med
Christelle Andersson

Språkcafé

FOTO: ELIN NORDIN

Stora Scenen, Partille Kulturum,
kl.18|Fri entré
TORSDAG 2 APRIL

”Jag reste mig från våld i en nära
relation”
Föreläsare: Christell Andersson
Hörsalen, Partille Kulturum, kl.18
Fri entré

Quiz på Kulturum
TORSDAG 27 FEBRUARI
TORSDAG 26 MARS
TORSDAG 24 APRIL

Arrangeras i samarbete med
Seniorträffen och Hälsodisken
Rolig och lagom svår frågesport! Alla
välkomna. Ingen deltagaravgift. Ingen
föranmälan.
Kulturum, Caféscenen, kl.16-17.30

Föreningar
SPF Seniorerna Svalan
Bibbi Wahlqvist, 0703-69 52 23
Aktiva Seniorer
Gunilla Jägemalm, 0708-26 02 86
Partille hembygdsförening
Ann Svensson, 0708-12 25 18
Jonsereds hembygdsförening
Benny Wedefalk, 0707-18 36 39
Partille Demensförening
Mait Bengtsson, 0703-07 06 82
Dala Gille
Åke Pettersson, 0733-74 33 11
Aktiespararna i Partille
Dag Källvik, 0731-00 69 50
Kulturella Jonsereds
Herrgårdsscen
Anna Foster, 0733-14 09 39
Partille Biodlarförening
Ulla Liedholm, 0708-49 21 05
Tygbitarna
Helen Svenstam, 0730-61 38 60

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 14-15.30, Utställningshallen,
Kulturum
29 januari – Pratstund och fika
12 februari – Alla hjärtans dag
26 februari – Dans
11 mars – Kvinnodagen
25 mars – Ordlek
8 april – Påsk
22 april – Lättlästa böcker
6 maj – Folkmusik
20 maj – Poängpromenad
3 juni – Avslutning
Vi välkomnar dig som är eller vill bli
volontär och dig som är i behov av att
träna svenska. Intresserad? Kontakta
Sanela Omanovic på 031-26 55 70.

Dansar du eller
spelar i band?
Söker du rep- eller
danslokal?
Vi kan hjälpa dig med lokaler,
kontakter, branschtips m.m.
Kontakta daniel.palm@sv.se
eller 0739-82 42 45

SmåföretagsAkademin

Vi anordnar kurser för företagare,
se sida 31 för mer information.
Vid frågor kontakta
Johan Eklund, 0705-33 91 17

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

Gamla Torget 43 | 031-87 47 46 | Mån - tor 10 - 14

Trädgårdsdesign – del 2
Växtkunskap och växt
komposition

Trädgård, natur
& miljö
NY! Glädje och bekymmer i
trädgården

Ledare: Monica Spånberg och Mölndals
Trädgårdsnätverk
I denna cirkel tar vi upp både trädgårdens glädjeämnen men också de bekymmer den bär med sig. Varje tillfälle har
sitt egna tema där vi bl.a. kommer lära
oss om hur vi odlar vår egen mat, hur
vi ”matar” vår hungriga trädgård med
gödsel, täckodling och bokashi, hur vi
tar hand om objudna gäster, hur vi odlar
egna blommor till blomsterbindning
och hur vi skapar struktur i trädgården.
Både nybörjare och erfarna trädgårdsentusiaster är välkomna!
Ti 18-21 varannan vecka
5 ggr med start 18 feb│775 kr
Arr: 42616

Pilflätning

Ledare: Miriam Göransson
Kom och lär dig fläta växtstöd i färsk,
färgglad pil till din trädgård eller balkong. Du kommer få lära dig grundläggande tekniker inom pilflätning. Bra
tillfälle att nosa på pil som material. Vi
erbjuder två olika tillfällen för denna
kvällskurs. Obs! Materialkostnad ca
150-300 kr tillkommer.
Ti 18-21│400 kr
Två grupper:
3 mar│Arr: 42428
31 mar│Arr: 42431

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

Ledare: Sophie Hamilton
Vi går igenom designprocessens olika
steg som hjälper dig skapa en hållbar
och vacker trädgård. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar där
deltagarna får tillfälle att gestalta olika
trädgårdsrum.
Lö 10-15│7 mar│750 kr
Arr: 42407
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Ledare: Sophie Hamilton
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 komponerar ihop dem till
en hållbar och vacker plantering.
Sö 10-16│8 mar│750 kr
Arr: 42424

NY! Trädgårdsdesign: Sten,
belysning och prydnadsgräs

Ledare: Sophie Hamilton
Kursen tar upp hur man kan använda
sten och belysning i trädgården, samt
prydnadsgräsens användning och dess
komposition i den moderna trädgården.
Kursen varvar teori och praktiska övningar där deltagarna får rita förslag på
olika trädgårdsmiljöer och planteringar.
Det är en fördel om deltagaren har viss
trädgårdskunskap.
Sö 10-16│17 mar│750 kr
Arr: 42615

NY! Bli din egen florist

Ledare: Lena Grauers
I denna kurs får du lära dig blomsterbindning och uppsättningar. Vi lär oss
allmänt om olika sätt att arrangera
blommor på, hur vi får dem att hålla,
färg, form och blomval. Varje gång arbetar vi med ett nytt tema. OBS! I kursen
ingår allt material och blommorna du
arbetar med får du naturligtvis ta hem
och förgylla ditt hem med.
Må 18-21│3 ggr med start 23 mar|
2200 kr
Arr: 42406

NY! Trädgårdsdesign – eget
projekt

Ledare: Sophie Hamilton
En kurs för er som behöver hjälp med
att komma vidare i era egna trädgårdsprojekt. I denna kurs arbetar vi med individuella trädgårdsprojekt, exempelvis
utformning av trädgård och/eller växtkompositioner. Enklare genomgångar
av utformnings principer och växtkompositioner utifrån gruppens behov. Det
är fördel om deltagaren har viss trädgårdskunskap med sig.
Sö 10-16│19 apr│750 kr
Arr: 42426

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

Mölndal
Biodling för nybörjare

Ledare: Börje Blomster & Lennart
Svensson
Funderar du på hur det skulle vara att
hålla egna bin och slunga egen honung? I
denna cirkel tillsammans med Mölndals
biodlarförening varvas teori och praktik
i bigården och du får lära dig allt du behöver veta för att komma igång.
To 18-21
7 ggr med start 7 maj│1600 kr
Arr: 42432

Trädgårdsnätverket i
Mölndal

Trädgårdsnätverket i Mölndal startades
av trädgårdsintresserade i Mölndal,
Kållered och Lindome under våren 2007
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Sedan dess har det ordnats
mängder med utflykter, plantbytardagar,
föreläsningar, kurser och trädgårdsresor. Det är gratis att vara medlem. Trädgårdsnätverket är ingen förening och har
därför ingen styrelse. Istället finns en
arbetsgrupp som planerar och anordnar
aktiviteterna. Allt bygger på frivilliga
krafter, alla idéer är välkomna!
Vill du gå med i nätverket? Mejla
Studieförbundet Vuxenskolan på
molndal@sv.se. Säsongens program
mejlas ut.

Hälsa & livsstil
NY! Volontärcirkel med
Kvinnojouren Frideborg
Mölndal

I samarbete med Kvinnojouren
Frideborg
Ledare: Malin och Linda
Vi riktar oss till dig som har hjärta och
engagemang för att engagera dig i kvinnor och barn som varit utsatta för våld.
Vi startar utbildningar löpande under
året. Anmälan till SV Mölndal:
031-87 47 46. Ta kontakt med Frideborg
för mer info 031-27 10 89
4 ggr│Ingen avgift│Lokal och
startdatum är preliminära
Arr: 42535

NY! Våld i äldres nära
relation – Diskussionscirkel
I samarbete med Kvinnojouren
Frideborg
Ledare: Malin och Linda
Vi riktar oss till dig som vill fördjupa

ditt kunnande om våld i nära relation
eller som har ett speciellt intresse för
äldres situation. Vi använder oss av boken ”Våldet går inte i pension”. Anmälan:
SV Mölndal 031-87 47 46. Ta kontakt
med Frideborg för mer info 031-27 10 89
5 ggr│Ingen avgift│Lokal och
startdatum är preliminära
Arr: 42536

Café Förgätmigej – En
Träffpunkt för dig med
demenssjukdom och dina
anhöriga

I samarbete med Berzelius äldreboende/
Förenade Care
Vi dricker kaffe, pratar, skrattar, lär av
varandra och tar vara på livets glädjeämnen tillsammans.
Anmälan senast 2 dagar före till: Eva
Lundström: 0705-24 72 32, Birgitta
Garnemark: 0738-00 72 12
Lö 11-12 │4 ggr med start 25 jan (en
gång i månaden)│Avgift: Fika 20 kr
Arr: 42240

Håll ut och håll
ihop! SV lyfter
psykisk hälsa och
hållbarhet genom
föreläsningar
och cirklar.

Yoga för NPF föräldrar

I samarbete med Anhöriglots,
Mölndals Stad
Ledare: Anna Malcus
Det här är DIN stund. Delta i den lugna
yogan och landa i gemenskapen med
andra som också har en anhörig med
NPF-diagnos (ex autism, ADHD, Tourettes). Kursen syftar till att stärka din inre
balans och att du får vara en del av en
gemenskap som förstår din vardag.
Anmälan till SV 0722-00 36 50
To 18.30-20│6 ggr med start
30 jan│Ingen avgift
Arr: 42274

NY! Anhörigcirkel till dig
som har en närstående med
diagnosen Bipolaritet

I samarbete med Balans Borås
Sjuhärad och Anhörigstöd Mölndal
Ledare: Carina Gustavsson
Anhörigträffarna erbjuder gemenskap,
hitta strategier för att livet ska fungera
och känslan av att inte vara ensam i sin
situation. Vi arbetar med ett speciellt
tema samt att träffen avslutas med en
reflektion. (Cirkeln är en uppföljning
från föreläsningen 3 februari på samma
tema). Kontakta SV Mölndal för ytterligare info 031-87 47 46
Må 18-19.30 │6 ggr med start 17 feb|
Ingen avgift
Arr: 42548

Pappagrupp – För dig
som har ett barn med
funktionsvariation

I samarbete med Anhöriglots,
Mölndals Stad
Ledare: Christian Fredriksson
Vi riktar oss till dig som är pappa till ett
barn med funktionsvariation. Vi diskuterar och utbyter tankar, erfarenheter
varvat med praktiska övningar varannan vecka. Anmälan till Anhöriglots
031-315 26 25
Ti 18-20.15│6 ggr med start 25 feb|
Ingen avgift
Arr: 42511

NY! Ät klimatsmart – hur vi
skapar en klimatsmart tallrik

Ledare: Catharina Benzel
Vad är klimatsmart mat? Det du lägger
på din tallrik har stor betydelse för vilket
klimatavtryck du gör. I denna kurs får du
handfasta tips hur du gör klimatsmarta val
för din matlagning och hur du rensar bort
bovarna från ditt skafferi. Ett av tillfällena
lagar vi mat och lär oss tillsammans!
To 18-21│3 ggr (varannan vecka)
med start 5 mar|850 kr
Arr: 42439

Äta ogräs – gott och nyttigt!

Ledare: Catharina Benzel
Ogräs är inte bara av ondo. Det finns massor av vildvuxna växter som är gratis och
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.
To 18-21│7 maj│650 kr
Arr: 42479

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

Gamla Torget 43 | 031-87 47 46 | Mån - tor 10 - 14

Kimchi – Fermenterade
grönsaker

Ledare: Torsten och Lisa Palm
Mjölksyrning av grönsaker med dess
vänliga bakterier probiotika är billigare
och bättre än att köpa kosttillskott. Vi
lär oss hur man syrar grönsaker teoretiskt och praktiskt. Du får med dig 2
burkar med grönsaker som du får vårda
hemma. Ingredienser, burkar och provsmakning ingår i priset.
On 18-21│1 apr│550 kr
Arr: 42398

Kombucha – Fermenterade
drycker

Ledare: Torsten och Lisa Palm
Lär dig tillverka fermenterad dryck för
säsongen av grönsaker, frukt, bär, kryddor och honung. Fermenterade drycker
är ett välgörande, delikat och festligt
alternativ till läsk. Under kursen kommer vi tillverka 2-3 olika fermenterade
drycker som ni sedan får med er hem att
vaka över och sköta om.
On 18-21│22 apr│550 kr
Arr: 42399

NY! Mindfulness i skogen
– heldag med naturlunch

Ledare: Hanna Olausson och
Tobias Sloth Hansen
Följ med oss in i naturen och ladda batterierna på ett lustfyllt sätt. Vi arbetar
med enkla övningar som hjälper dig
till att återhämta dig från en kravfull
vardag. Förutom reflektion och lärorika
övningar skapar vi tillsammans en buffélunch tillagad över öppen eld. Detta är
en kurs för dig som vill samla krafter,
hämta energi, slappna av eller inspireras. Lunch ingår.
Lö 10-15│9 maj│680 kr (OBS! 600 kr
är friskvårdsberättigat)
Arr: 42360
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NY! Tid för det meningsfulla

Slöjda i trä!

Naturliga hudvårdsprodukter
och rengöringsmedel

Knivslöjd

Ledare: Anna-Karin Sandberg-Jansson
Den människan som du är just nu har
kommit till både i det förflutna och i
nuet. Men vem är du då nu, vad är det
som är meningsfullt för dig, vad kan och
vill du utveckla vidare, för omvärldens
del och för din egen? Välkommen till
fyra söndagar där vi tillsammans ger utrymme för eftertankar och erfarenheter.
Vi utgår från Bodil Jönssons bok ”Tid
för det meningsfulla”.
Sö 16-17.30│4 ggr med start 8 mar
Ingen avgift
Arr: 42492

Ledare: Catharina Benzel
Vi byter gamla husmoderstips om hur
man kan städa naturligt utan massa
kemikalier. Vi tillverkar några egna hudvårdsprodukter. Naturlig hudvård och
naturliga ingredienser så lite processade
som möjligt. Bra för kroppen och miljön.
Enkelt och kul.
To 18-21│13 maj│650 kr
Arr:42482

Konst, slöjd
& hantverk
Fotografikurs för nybörjare

En kurs för dig som vill ta steget från att
fotografera med mobil, till full kontroll
över bildskapandet med en digital systemkamera. Kursen förutsätter att du
har en digital systemkamera.
Konstkollektivet, Pixbovägen 5, Mölndal
Lö 17-20|4 ggr med start 22 feb|
1900 kr
Arr: 42557

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 per e-post:
helena.lilja@sv.se

Ett samarrangemang med föreningen
Knivmakare i Väst
Tillsammans med både nybörjare och erfarna knivmakare får du lära dig de olika
momenten för att tillverka egna knivar.
För mer info: helena.lilja@sv.se

Musik, dans
& teater
Linedance – fortsättning

Ledare: Marina Bengtsson
Det är inte bara en underbar dansform där
glädje och rytm står i fokus. Det erbjuder
även träning, kondition. Något mer medryckande än linedance är svårt att tänka
sig! Passar dig som dansat innan.
On 15.30-17│12 ggr med start
22 jan│1350 kr
Arr: 42231

Körsång för Seniorer

Ledare: Mari Anne Munz
Är du medlem i SPF Seniorerna Sagsjön,
Kvarnhjulet eller Strömstararna (eller

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

Mölndal
vill bli) och gillar att sjunga? Gå då med
i SPF-kören Treklangen!
On 10-12.15│12 ggr med start
29 jan│400 kr
Arr: 42257

NY! Folklig dans som
friskvård

Ledare: Isa Holmgren
En introduktionskurs till folklig dans
eller bara som ett sätt att röra på sig till
musik och arbeta med balans och rytm.
Vi kommer att gå igenom olika danser
och framförallt jobba med att hitta
svänget, balansen och samspelet dansare emellan! Du behöver inte ha någon
tidigare erfarenhet av folklig eller annan
dans för att delta i kursen. OBS!
Prova På 30 januari! Startdatum
och plats meddelas senare!
Arr: 42558

NY! Kör – Folklig sång som
friskvård
Ledare: Isa Holmgren
Under kursen kommer vi att arbeta

”Sceniorerna” – en glad
teatergrupp, alla amatörer

Vi stärker den
sociala hållbarheten
genom vår
samverkan med
föreningslivet!

Vi välkomnar gärna nya medlemmar!
Kontakta SV Mölndal för ytterligare
info, 031-87 47 46.
Ti 13-16│10 ggr med start 28 jan│
Ingen avgift
Arr: 42546

Övrigt
Turistspanska – Sätt
guldkant på din semester

framförallt med folkmusik från Sverige och Norge. Vi kommer att lära oss
sånger, låtar och arrangemang främst
på gehör men även utgå ifrån noter och
nedskrivna arrangemang. Du behöver
därför inte kunna läsa noter för att delta i kursen. Kontakta SV Mölndal för
mer info, 031-87 47 46. OBS!
Prova på 30 januari. Startdatum
och plats meddelas senare!
Arr: 42559

Ledare: Ewa Bazarnicka
Välkommen till en praktisk kurs i spanska. Inga förkunskaper krävs! Få ut mer
av din semester genom att beställa taxi,
shoppa och bli mer pratglad på spanska.
Välkommen till annorlunda spanskakurser med en lättsam och unik inlärningsmetod där tapas ingår!
On 18-19.30│5 ggr med start 15 apr|
780 kr, fika och material ingår
Arr: 42516

Replokaler
Konsert- och eventlokal
Dans- och fotostudio

Musikutveckling AB arbetar med att förse musik- och kulturliv med replokaler och utbildningslokaler för
musik, studio, scen och dans. Vi har lösningar för ditt event eller produktionsrep.

www.musikberget.com
info@musikberget.com

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

Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost
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hjälp för barns inlärning av svenska.
Tecken som stöd är även positivt för
barns kognitiva utveckling. (TAKK =
Tecken som Alternativ Kompletterande
Kommunikation)
On 17.30-19│7 ggr med start 19 feb│
1375 kr inkl. material
Arr: 42266
On 19.15-20.45│7 ggr med start 19 feb│
1375 kr inkl. material
Arr: 42267

Gode mannens ABC
– Halvdistans

Släktforskning för nybörjare

Ledare: Einar Gustavsson
Vad vet du om din och din släkts historia? Vad gjorde de? Hur levde de?
I vår fina släktforskarsal, lär vi oss grunderna i hur vi skall söka våra rötter med
modern digital teknik. Vi lär oss hur
man går igenom olika arkiv, tyder kyrkböcker och hur du strukturerar upp din
forskning. Kom igång med din historia!
Du kommer inte bara få lära dig om dina
rötter utan även få en resa genom tid och
rum i historien.
Må 13-16│6 ggr med start 10 feb|
1180 kr
Arr: 42483

Att spara i aktier och fonder
– För och med kvinnor

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. Kontakta SV Mölndal för ytterligare info 031-87 47 46.
Sö 16-17.30│4 ggr med start 2 feb|
Ingen avgift
Arr: 42537

Tecken som stöd – TAKK
– grund och fortsättnng

Ledare: Lena Larsson
Tecken som stöd är en kommunikationshjälp för hörselskadade, för personer
med funktionsvariation men också en

14

I samarbete med Överförmyndarenheten
Mölndals Stad
Ledare: Boel Holgersson
Vi går igenom en god mans arbetsuppgifter med 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. Anmälan är
bindande.
To 18-20.30│7 ggr med start 19 mar│
2500 kr
Arr: 42273

Kultur
MÅNDAG 20 JANUARI

Graffiti

Vi lär oss om enklare former av graffiti
och omsätter det till broderi.
Mölndals Hemslöjdsförening,
Träffpunkten Krokslätt,
Berghemsgatan 6, kl.18-21
LÖRDAG 25 JANUARI

te. Fri entré men begränsat antal platser.
Annexet, Café Möllan, kl.14-16
Anmälan: Anhöriglots i Mölndal
031-315 26 25
LÖRDAG 1 FEBRUARI

Kvinnornas
pianoeftermiddag med
musik av Lili Boulanger,
Elfieda Andrée och Clara
Schumann

I samarbete med IrenKultur
Vid flygeln pianisten Helena Ha-Yong
Sul. Teckning av Brit Zwedberg.
Katakomberna, Götaforsliden,
kl.16|Galleri Fyra små rum från
kl.15|Biljetter 150 kr, förbokas på
0705-26 73 14
MÅNDAG 3 FEBRUARI

Eva Aagesen föreläser om
bipolaritet

I samarbete med Anhörigstöd,
Föreningen Balans Sjuhärad och
Stadsbiblioteket Mölndal
Att få en diagnos ställer livet på sin spets
och det är många gånger en kamp att
komma tillbaka till ett fungerande liv. I
sin föreläsning berättar Eva Aagesen sin
historia om tiden innan och efter hon
fick diagnosen bipolär sjukdom och hur
den kom att vända hennes väg tillbaka
till ett självständigare och välfungerande liv.
Stadsbiblioteket Mölndal,
kl.17.30-19|Fri entré

Eva Aagesen föreläser om bipolaritet

Skön eftermiddagsjazz med
”Regula de tri”
I samarbete med IrenKultur
Akvarellmåleri av Lars Hansson.
Katakomberna, Götaforsliden,
kl.16|Galleri Fyra små rum från
kl.15|Biljetter 150 kr, förbokas på
0705-26 73 14
TORSDAG 30 JANUARI

För de demenssjuka gäller
bara NU!

I samarbete med Demensföreningen
Mölndal-Härryda och Anhörigstöd
Inga Britt Gudmundsson föreläser om
demens för dig som stöttar någon i din
vardag, anhörig, granne, vän, arbetskamrat, eller möter anhöriga i ditt arbe-

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

Mölndal

Birgitta Rasmusson

Föredrag om Ålderism

SÖNDAG 16 FEBRUARI

Bildvisning

Mölndals hembygdsförening visar bilder
från Toltorpsdalen.
Mölndals Stadsmuseum,
kl.13.30-15
TORSDAG 20 FEBRUARI

Birgitta Rasmusson

Birgitta Rasmusson är idag hela Sveriges
kakdrottning genom sin roll som domare
i det populära tv-programmet Hela Sverige bakar. Ända sedan Birgitta började
på Ica Provkök på 1980-talet har hon
arbetat med både bak- och kokböcker,
framför allt med klassikern Sju sorters
kakor. Välkommen på en rasande trevlig
kväll på Mölndals stadsmuseum där
vi får lära mer om Birgittas personliga
kakfavoriter och historien bakom varje
bakverk.
Mölndals Stadsmuseum, kl.18
Fri entré|Begränsat antal platser,
föranmälan på 031-87 47 46.
MÅNDAG 24 FEBRUARI

Föredrag om Ålderism – Vad
innebär det?

I samarbete med Mölndals Stad
De ansikten vi möter i media är sällan
människor över 65. Detta är exempel på
Ålderism – stereotypa föreställningar,
fördomar och särbehandling baserade
på ålder. Annika Taghizadeh Larsson
från Linköpings Universitet berättar om

Rut Adler

fenomenet Ålderism samt kommer med
förslag på hur vi tillsammans kan arbeta
mot negativa attityder och diskriminering som riktas mot äldre.
Annexet – Café Möllan, kl.13-14.30

trummor. Fotografi av Jan Jörnmark.
Katakomberna, Götaforsliden,
kl.16|Galleri Fyra små rum från
kl.15|Biljetter 150 kr, förbokas på
0705-26 73 14

MÅNDAG 2 MARS

SÖNDAG 15 MARS

Vi gör egna monogram.
Mölndals Hemslöjdsförening,
Träffpunkten Krokslätt,
Berghemsgatan 6, kl.18-21

Mölndals Hembygdsförening visar bilder från Mölndals affärer.
Mölndals Stadsmuseum,
kl.13.30-15

Monogram

Bildvisning

TISDAG 3 MARS

TORSDAG 19 MARS

Inför Kvinnodagen berättar Staffan
Bjerrhede om Rut Adler som från sitt
hem på gården Ekered i Dvärred bl.a.
drev en informell Folkhögskola, engagerade sig djupt i fredsrörelsen, drev internatskola, var ordförande i Göteborgs
kvinnliga diskussionsklubb och starkt
politiskt engagerad. Stifta närmare bekantskap med denna, för sin tid, extraordinära kvinna.
Lindome bibliotek, kl.18

I samarbete med Föreningen Norden
Föredrag om Baltikum med Aho Rebas
bl.a. f.d. departementsråd i Estland
Kyrkomusiker Birgitta Landgren framför baltisk musik. Måltid med baltiska
rätter serveras. Anmälan senast 15 mar:
meklund_jimar@hotmail.com eller
0760-20 96 18
Stensjökyrkan, Mölndal, kl.19
175 kr

Lindome berättar
– ”Rut Adler”

Nordiskt Gästabud – Tema
Baltikum

TISDAG 24 MARS
LÖRDAG 7 MARS

Sångerskan Hannah Tolf

I samarbete med IrenKultur
Jazzpop om gemenskap och humanitet
som omfamnas av en djup och skör klangvärld. Jonathan Albrektson piano/synth,
Donovan von Martens bas. Emil Blommé

Digitalisering inom
Västtrafik & parkeringsbolag
– Hur gör man?

I samarbete med Mölndals Stad
Västtrafik informerar om den nya zonindelningen och hur du använder ditt kort
på bussar och spårvagnar. Du får även

Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost
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möjlighet att prova apparna med tidtabeller och aktuell information om ditt
resande. Mölndals parkeringsbolag berättar hur det fungerar med parkeringar
och betalning i Mölndal. Göteborgs
parkeringsbolag visar sin app och på
plats finns möjlighet att få hjälp med de
parkeringsappar du vill ladda ner. (En
del av Digital Week Mölndals Stad)
Annexet – Café Möllan ca 13-16
LÖRDAG 28 MARS

Pianotrio – med musik av
Astor Piazolla och Verklärte
Nacht av Arnold Schönberg i
arrangemang för pianotrio

Musik av F. Liszt, F. Chopin och A.Pärt.
Fotografi av Inger Morgondotter Jacobsen.
Katakomberna, Götaforsliden,
kl.16|Galleri Fyra små rum från
kl.15|Biljetter 150 kr, förbokas på
0705-26 73 14

Symboler

Vad symboliserar vår hembygd, händelser
i vår omgivning eller något viktigt i vårt
liv och hur omsätter vi det till broderi?
Mölndals Hemslöjdsförening,
Träffpunkten Krokslätt,
Berghemsgatan 6, kl.18-21
SÖNDAG 3 MAJ

LÖRDAG 4 APRIL

Kaffeservering, försäljning av tunnbröd
och handarbeten. Kvarnbyvandring med
Lars Gahrn kl.14
Mölndals Hembygdsgård håller
öppet kl.12-16

I samarbete med IrenKultur

Lindome berättar
”Beredskap”

Under Mölndals Stads temavecka ”Beredskap” berättar Staffan Bjerrhede om
minnen från beredskapstiden.
Lindome Bibliotek, kl.11

MÅNDAG 20 APRIL

I samarbete med IrenKultur
Terje Skomedal violin, Antonio Hallongren violincell, Thomas Rudberg piano
Måleri av Kerstin Ljunghall.
Katakomberna, Götaforsliden,
kl.16| Galleri Fyra små rum från
kl.15 | Biljetter 150 kr förbokas på
0705-26 73 14

Pianisten Johan Möller
Lekemo avslutar vårens
konserter

TISDAG 12 MAJ

Bildvisning

Mölndals Hembygdsförening visar bilder från bl.a. Industriutställningen 1943.
Mölndals Stadsmuseum, kl.13.30-15
LÖRDAG 9 MAJ

Hembygdsdag i
Kvarnbygården

Föreningar
Hembygd

I Mölndals kommun finns tre hembygdsföreningar. Mölndal, Kållered och
Lindome. Föreningarna drivs självständigt men har som gemensam nämnare
intresset för vår bygds historia, miljö
och människor. Tillsammans skapar
dessa föreningar kopplingar mellan
dåtid, nutid och framtid som är viktiga
för vår hembygd. Hos hembygdsföreningarna finns ett stort utbud av guidade
visningar, hembygdsdagar, cirklar och
kulturarrangemang som föreningarna
arrangerar tillsammans med SV.
Håll utkik på:
www.lindomehembygdsgille.nu
www.molndalshembygd.se
www.hembygd.se/kallered

Musikens änglar

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 2020.

Fri
entré!
En smakrik resa från frukost till fika!
Läs mer om utställning och program
på museum.molndal.se

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

Plattform & nätverk för fri kultur

Replokal, kvartersscen, workshop,
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

SmåföretagsAkademin

Vi anordnar kurser för företagare,
se sida 31 för mer information.
Vid frågor kontakta Helena Lilja
Nordberg, 0722-00 36 52

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

Mölndal
Improvisationsteater/
Improvisational Theatre
– Adults, English

Dansar du eller
spelar i band?
Söker du rep- eller
danslokal?
Vi kan hjälpa dig med lokaler,
kontakter, branschtips, rabatter i
musikaffärer m.m.
Johan Bergquist, 0722-00 36 51,
johan.bergquist@sv.se
Anders Lennerås, 0722-30 15 74,
anders.lenneras@sv.se

Improvisations
teater
I samarbete med Cult Impro startas nya
spännande kurser i improvisationsteater på Konstkollektivet i Mölndal.

Improvisationsteater
– Barn 9-14år

Presenterar:

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

Mer info om datum och plats hittar
du på www.konstkollektivet.se
eller i våra sociala medier.
Projektet är ett samarbete mellan
Konstkollektivet, Studieförbundet
Vuxenskolan och Mölndals Stad.

Vi övar på samarbete & att använda
röst & kropp. Improvisationsteater
ökar kreativiteten & stärker självkänslan & är ett roligt sätt att bli tryggare
i sin kropp & i sociala sammanhang.
Avslutas med föreställning.
2 grupper:
Varannan to 17-18.45 med start 27 feb
Varannan må 17-18.45 med start 2 mar
4 ggr 1000 kr|8 ggr 1800 kr
Arr: 42550

Improvisationsteater
– Vuxna

Öka kreativiteten, stärk självkänslan,
bli tryggare i din kropp & ha fantastiskt roligt! Vi arbetar med ditt skådespel, scennärvaro samtidigt som du
skrattar dig till bättre självförtroende.
Avslutas med föreställning.
Varannan to 19-21.30 med start 27 feb
4 ggr 1400 kr|8 ggr 2500 kr
Arr: 42551

Improvisational theatre is a fantastic way
to spark your creativity & work on your
self esteem, while having a good laugh.
Working together as an ensemble we become familiar with the basics of improv.
Everyother monday 19-21.30|starts
2 mar
4 times 1300 kr | 8 times 2500 kr
Arr: 42552

Cult Impro – eve

Probably the best swenglish impro-event in the world! Each Cult Impro-eve will differ from time to time
but what’s it all about is to get people
together, improviser or not.
Sunday 15-20 | 16 feb, 22 mar,
19 apr, 17 maj, 28 jun
120 kr per date
Arr: 42553

Lovaktiviteter

Prova hur det är att vara skådespelare
& regissör. På ett lekfullt sätt arbetar
vi med improvisationsteaterövningar,
olika känslor samt karaktärer. Barnen
får utveckla sin kreativitet, gestaltande
förmåga, detta i en härlig gemenskap
med massor av skratt!
Sportlovsteater
Må-on 11-16|10-12 feb|1000 kr
Arr: 42554
Påsklovsteater – barn 9-14 år
Må-on 11-16|6-8 apr|1000 kr
Arr: 42555
Samtliga kurser i improvisations
teater äger rum på Konstkollektivet,
Pixbovägen 5, Mölndal.
Vid frågor kontakta Cult Impro på:
cultimpro@gmail.com

Improvisationsteater
– Workshop unga 13-16år

Prova teater utan manus där varje improvisatör fungerar som skådespelare,
manusförfattare & regissör. Ta del av
gemenskapen, släpp loss kreativiteten
och skratta dig till bättre självförtroende!
Ti-on 11-16|14-15 apr|1100 kr
Arr: 42556

Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost
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Trädgård, natur
& miljö
Bokashi – jord på bara några
veckor!
Ledare: Karin Hilmarch
Lär dig den extra miljövänliga komposteringsmetoden från Japan.
Lö 13-17 │SV Lerum
21 mar│250 kr
Arr: 42830

Biodling, nybörjare
Anmäl intresse!

Jägarexamen
Anmäl intresse!
Arr: 42233

Påskkurs

Ledare: Johanna Axell
Krispiga tulpaner, ljuvlig grönska,
härliga kvistar och alldeles underbara
ranunklar.
On 19-21│Rallarrosen Lerum
8 apr│225 kr exkl. material

Sommar sommar sommar!
Ledare: Johanna Axell
Krukor, urnor, korgar ska fyllas med
grönska.
To 19-21│Rallarrosen Lerum
14 maj|225 kr exkl. material

Hundkurser

I samarbete med Alfa Hundcenter
Kurserna hålls på Däckvägen 1, Stenkullen. Alla kurser startar löpande.
Information, fler kurser och anmälan:
www.alfahundcenter.se
Valpkurs, från 8 v-6 mån
Ledare: Karin Ström
Om utvecklingsstadier, vård, ledarskap
och inlärning. Vi övar på inkallning, sitt
kvar, ej dra i kopplet m.m.
To 17.30-19.45|6 ggr│1850 kr
Aktivering
Ledare: Josefin Olofsson
Pröva olika typer av träning; agility, rally
lydnad, specialsök, klicker, freestyle m.m.
Sö 17-18.30|6 ggr│1750 kr

18

Vardagslydnad
Ledare: Karin Ström
Innehåller inkallning, ej dra i kopplet,
sitt kvar, mm. En lydig hund är en lyckligare hund då den kan ges mer frihet.
To 20-21.30|6 ggr│1750 kr
Agility
Ledare: Magne Aldén
En fartfylld hundsport där hunden ska
klara en hinderbana på kortast möjliga
tid.
On 18-19.30 och 19.45-21.15
6 ggr│1750 kr

Konst, slöjd &
hantverk
Bokbindning och
reparationer

I samarbete med Bokbindare-Vännerna
Ledare: Göran Arfvidson, anmälan sker
till Göran på 0302-34111
Ti 17.30-19.15│Häradsvägen, Lerum
12 ggr med start 14 januari

Knivbyggarkurs

Ledare: Marcus Helegård
Vi snidar skaft och slida.
On 19-21.15│Ljungviksskolan, Gråbo
10 ggr med start 5 feb│240 kr,
under 18 år 120 kr

Lappteknik

I samarbete med Lerums
hemslöjdsförening
Ledare: Britta Ferm, Gull Andersson
Ti 10-14│Lindekulla, Lerum
8 ggr med start 7 jan, därefter ti
jämn vecka│320 kr
Anmälan: Britta Ferm, 0707-92 81 30
Arr: 42209

Önskemål om
slöjdkurser på
kvällstid mottages
gärna till Lerums
Hemslöjdsförening

Arbeta med ull, tova sticka
eller virka
I samarbete med Lerums hemslöjds
förening
Ledare: Ing-Marie Walldén
To 18-21│Lindekulla, Lerum
8 ggr med start 16 jan│240 kr
Anmälan:Ing-Marie Walldén,
0704-23 68 45
Arr: 42217

Väv din matta, löpare, väska
m.m.
Ledare: Marianne Sörling – Designer
Prova på att väva och ta med trasor eller
köp trasor på plats.
Lö-sö 9-17│21-22 mar│1375 kr
inkl. lätt lunch|Arr: 42264

Göra färdigt, göra om eller
testa något nytt

Ledare: Ann Östlund och Barbro
Lennerstedt
To 10-13│Lindekulla, Lerum
4 ggr med start 6 feb│240 kr
Arr: 42219
Vill du gå en liknande cirkel kvällstid,
anmäl ditt intresse till Ann Östlund på
0734-45 55 23

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

Lerum
Skapa dina egna kläder med
gaffelvirkning
I samarbete med Skallsjö-Nääs
Hemslöjdsf örening
Ledare: Berith Jansson
En gammal teknik som utförs med en
virknål och en gaffel.
Lö 10-15│Ryttarbacken, Floda
8 feb│300 kr exkl. fika
Kursstarter sker löpande.
Anmälan: Berith, 0702-87 50 22
Arr: 42232

Knyppling

Ledare: Kerstin Larsen
Må 19-21.15│Ryttarbacken, Floda
8 ggr med start 13 jan
Anmälan: Kerstin, 0702-21 00 09
Arr: 42230

Keramikkurs med drejning

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

Snickeri för skräckslagna
Ledare: Manne Swedberg
Fr 13-17, lö-sö 10-17│Nääs, långa
salen│1990 kr
Tre grupper:
31 jan-2 feb|Arr: 42637
28 feb-1 mar|Arr: 42639
3-5 apr|Arr: 42640

Ledare: Anna Johansson
Drömmer du om att dreja eller vill du
hellre skulptera eller kavla? Individuell
handledning gör att det passar både nybörjare och vana.
Dag- och eftermiddagskurser
10 ggr│Floda Centrum│2450 kr
Må 13.30-16.30│start 10 feb│Arr: 42294
Ti 10-13│start 11 feb│Arr: 42292
On 13.30-16.30│start 12 feb│Arr: 42291
Kvällskurser
10 ggr│Floda Centrum│2950 kr
Må 17-20│start 10 feb│Arr: 42295
On 17-20│start 12 feb│Arr: 42296
To 17-20│start 13 feb│Arr: 42297
Helgkurser
Lö-sö 10-15│2950 kr
Kurs 1: 4, 5 och 25 jan|Arr: 42286
Kurs 2: 1, 2 och 22 feb|Arr: 42285
Kurs 3: 7, 8 och 28 mar|Arr: 42287
Kurs 4: 4, 5 och 25 apr|Arr: 42289

Träsvarvning

Vårens fåglar – skapa i lera!

Ledare: Camilla Brudin Borg
Lö 10-15│Nääs, vinkelsalen
7 mars│890 kr inkl. lunch
Arr: 42666

Ledare: Ulrica Elmberg
Under kreativa timmar får du tips på hur
du med hjälp av olika tekniker tillverkar
dina alster i stengodslera. Ej drejning.
To 18.30-21│Oscarshöjds Blommor &
Trädgård, Floda
23 apr│600 kr|Arr: 42228

Lindekulla Slöjdklubb

Ålder 7-14 år. Vill du tälja, snida, väva,
sy, måla etc? Kom med i vår Slöjdklubb!
Må 16.30-18.30│400 kr
10 ggr med start 13 jan (ej v 7)
Arr: 42227

Ledare: Åke Landström
Fr 14-19, lö-sö 9-17│Nääs, långa salen
14-16 feb│2950 kr
Arr: 42310

Smide, grund

Ledare: Jan-Erik Svensson
Två grupper:
Lö-sö 9-16│Smedjan i Tollered│1990 kr
Start 15-16 feb|Arr: 42199
Start 22-23 feb|Arr: 42200
Start 21-22 mars|Arr: 42201

Grunden för stolpverk – Bygg
din egen stolpverkssbock
Ledare: Ulrik Hjort Lassen
Lö-sö 10-17│Nääs, långa salen
22-23 feb│1850 kr
Arr: 42665

Vika och vaxa

Svinblåslyktor

Ledare: Carl-Olof Engström
Lö 10-17, sö 10-15│Nääs, långa salen
7-8 mars│1950 kr
Arr: 42667

Fönstertillverkning

Ledare: Manne Swedberg
Fr 13-17, lö-sö 10-17│Nääs, långa salen
13-15 mars│1990 kr
Arr: 42669

Ta hand om din kontrabas

Ledare: Elinore Morris
Lär dig vårda din kontrabas så att den
håller riktigt länge.
Sö 14-17│Nääs, ritsalen
8 mars│450 kr
Arr: 42668

Lerklining/lerputs på timmer
Ledare: Ulf Henningsson
Fr 13-17, lö-sö 10-17|Alingsås
13-15 mars│1750 kr│Macka ingår
Arr: 42738

Ympning av fruktträd
Ledare: Rolf Eskilsson
Lö 10-17│Nääs, vinkelsalen
14 mars│1160 kr
Arr: 42739

Linoljefärg – grundkurs
Ledare: Kerstin Lyckman
Sö 10-17│Nääs, vinkelsalen
15 mars│1250 kr
Arr: 42743

Fönsterrenovering med
trälagning
Ledare: Peter Jarbring
Lö 10-17, sö 9-16│Nääs, Ritsalen
20-22 mars│2300 kr
Arr: 42206

Fläta Hedaredskorg

Ledare: Curt Bengtsson
Fr 16-19, lö-sö 9-17│Nääs, vinkelsalen
20-22 mars│1750 kr
Arr: 42747

Skärpa verktyg

Ledare: Erik Lennerstedt
Lö-sö 10-17│Nääs, ritsalen
28-29 mars│1600 kr
Arr: 42691

Väggskåp från skogen
(fyra tillfällen)

Ledare: Knut Östgård
Lö-sö 10-17│Nääs, långa salen
28-29 mars (därefter; 9-10 maj,
22-23 aug samt 21-22 nov│4500 kr
Arr: 42749

Virkad mönstermagi

Ledare: Maria Gullberg
Virkningens mästarinna bjuder in till en
värld av virkad mönstermagi!
Lö-sö 10-17│Nääs, vinkelsalen
28-29 mars│2500 kr|Arr: 42852

Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost
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Fläta en näverväska
Ledare: Bror Forslund
Lö-sö 10-17│Nääs, ritsalen
4-5 apr│1650 kr
Arr: 42103

Brodera på ylle

Ledare: Anna Wengdin
Lö-sö 10-16│Nääs, vinkelsalen
4-5 apr│1600 kr
Arr: 42766

Mura kakelugn

Ledare: Tomas Henriksson
Ti-sö 10-17│Lilla Nääs, Floda
14-19 apr│6200 kr
Arr: 42768

Handsömnad förr och nu
Ledare: Lina Odell
Lö-sö 10-17│Nääs, ritsalen
18-19 apr│1700 kr
Arr: 42769

Gör en grönlandspaddel

Ledare: Andi Röder
Lö 10-17, sö 10-14│Nääs, långa salen
18-19 apr│1400 kr
Arr: 42770

Läderhantverk

Ledare: Anders Martinsson
lö-sö 10-17 │Nääs, vinkelsalen
18-19 apr│2500 kr|Lunch ingår ej,
medtag egen matsäck. Det bjuds på
välkomstfika!
Arr: 42773
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Traditionella färgtyper
– grundkurs
Ledare: Kerstin Lyckman
Lö 10-17│Nääs, ritsalen
25 apr│1250 kr
Arr: 42776

Bakning i vedeldad bakugn

Ledare: Skallsjö Nääs Hemslöjds
förening
Lär dig baka som man gjorde förr i
bakugnen på Nääs! Medtag matsäck då
bröden tar en stund att bli klara. Till
brödkakorna serveras smör och ost men
dryck finns ej.
Lö-sö 9-15│Nääs, Bakstugan
25-26 apr│990 kr
Arr: 42777

Tälj med kniv och yxa – för
kvinnor
Ledare: Mette Handler
Lö-sö 10-17│Nääs, vinkelsalen
25-26 apr│1800 kr
Arr: 42748

Renovera fönster

Ledare: Mats Lindström
Sö 10-17│Nääs, långa salen
26 apr│990 kr
Arr: 42195

Spinna på slända

Ledare: Anna Lindemark
sö 10-15 │Nääs, ritsalen
26 apr│900 kr
Arr: 42755

Fermentering:
Syra grönsaker

Ledare: Solveig Södahl
Lö 10-12.30│Nääs, ritsalen + köket
2 maj│450 kr|I denna kurs ingår ej
lunch. Det bjuds på välkomstfika!
Arr: 42763

Fermentering: Kombucha

Ledare: Solveig Södahl
Lö 13.30-16│Nääs, ritsalen + köket
2 maj│450 kr|I denna kurs ingår ej
lunch. Det bjuds på välkomstfika!
Arr: 42764

Odla svamp på trästockar

Ledare: Daniel Bävernäs
Lö 10-17│Simmenäs
9 maj│990 kr|Medtag egen matsäck
Arr: 42765

Kratta och räfsa

Ledare: Martin Ericsson
Lö-sö 10-17│Nääs, vinkelsalen
16-17 maj│2100 kr
Arr: 42778

Renovera fönster

Ledare: Mats Lindström
Sö 10-17│Nääs, långa salen
17 maj│990 kr
Arr: 42196

Lera för nyfikna

Ledare: Ulf Henningsson
Tekniker och blandningar
Fr 10-17│Nääs, vinkelsalen +

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

Lerum
Biblioteken Lerums kommun

slöjdstationen
29 maj│990 kr
Arr: 42812

Klyva, skarva, böja – gör en
bricka i svepteknik
Ledare: Beth Moen och Helena Åberg
Fr 13-17, lö-sö 10-17│Nääs, långa salen
29-31 maj|2700 kr
Arr: 42779

Det finns lediga
ateljéplatser på
KonstFabriken.
Kontakta SV Lerum,
0302-158 58

Slå med lie

Ledare: Mats Rosengren
Sö 10-17│Nääs, vinkelsalen
31 maj│1090 kr
Arr: 42780

Tiffanyteknik, introduktion

To 16.30-18.45│KonstFabriken, Hedefors
Bruk
5 ggr med start 20 feb│550 kr inkl.
material
Arr: 42740

Tälj tillsammans

Litteratur &
historia

Ledare: Susanne Marlow
Lö 10-17│Nääs, ritsalen
7 jun│1900 kr|Material ingår
Arr: 42781

Ledare: David Fredriksson Nygård
Lö 10-17│Nääs, långa salen
6 jun│1050 kr|Lunch ingår ej,
medtag egen matsäck. Det bjuds på
välkomstfika!
Arr: 42783

Slöjda käpphäst tillsammans
Ledare: Åsa Palmér
Sö 10-16│Nääs, långa salen
7 jun│1050 kr|Lunch ingår ej,
medtag egen matsäck. Det bjuds på
välkomstfika!
Arr: 42784

Skriv din egen biografi

Ledare: Karin Manzoor
Vill du förverkliga dina skrivardrömmar? Ledaren anpassar kursen efter
deltagarens intresse och nivå.
Lö 11-12.30│SV Expedition, Lerum
10 ggr med start 22 feb 2020 vid
tillräckligt många anmälda│975 kr
Arr: 41989

Kickstarta ditt skrivande

Konst & form

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Ledare: förlagsredaktör Märta Elf
Har du en bokidé? Få verktyg för att komma vidare i ditt skrivande oavsett om du
håller på med en bilderbok eller thriller.
Lö 11.30-14.15│Lerums bibliotek, hörnrummet vån 2|Medtag dator alt. papper
och penna till kursen
6 ggr med start 7 mar│990 kr
Arr: 42167

Måleri i valfri teknik

Nordens historia

Snickeri för orädda

Ledare: Torsten Salander
Fr 13-17, lö-sö 10-17│Nääs, långa salen
26-28 jun│2400 kr
Arr: 42785

Ledare: Angela Roos
Olja, akryl eller akvarell.
On 10-13 & 13.30-16-30│KonstFabriken,
Hedefors Bruk
10 ggr med start 19 feb│2200 kr

Akryl för barn

Ledare: Inger Jedenberg
För dig ca 6-11 år. Lär lekfullt om färg,
form och komposition.

I samarbete med Föreningen Norden
Ledare: Vanja Andersson och AnnaLena Lundström
To 19-21│Tingshuset, Lerum
6 ggr (3 ggr/termin) med start
30 jan, därefter 27 feb och 26
mars│150 kr
Anmälan till Vanja Andersson,
0302-150 89
Arr: 42008

Arr: Kultur och Bibliotek
För mer info, se: bibliotek.lerum.se

Våra bokklubbar – info!

Gillar du att läsa och prata om spännande böcker, träffa kompisar och fika? Det
finns bokklubbar för olika åldrar! Gå
med i nån av våra bokklubbar!
För mer info, vänligen kontakta
biblioteket!
Lerum för dig 10-12 år
To 15.30-16.30│Lerums bibliotek
2 starter│Grupp 1: 6 feb, 5 mar,
2 apr och 7 maj│Grupp 2: 20 feb,
19 mar, 16 apr och 14 maj
Begränsat antal platser! Anmälan till
0302-52 14 75 eller biblioteket@lerum.se
Lerum för dig 13-16 år
On 16-17│Lerums bibliotek
4 ggr |5 feb, 4 mar, 2 apr, 6 maj
Anmälan till 0302-52 14 74 eller
elin.boardy@lerum.se
Gråbo för dig 10-12 år
Ti 15|Gråbo bibliotek
4 ggr|25 feb, 31 mar, 28 apr, 26 maj
Anmälan via mail till
grabo.bibliotek@lerum.se
Floda för dig 12-14 år
Ti 15.30│Floda bibliotek
4 ggr|28 jan, 25 feb, 24 mar, 28 apr

Bokcirkel på Floda Bibliotek

On 15-16|Floda bibliotek
4 ggr|22 jan, 26 feb, 25 mar, 29 apr

Bokcirklar på lätt svenska

Vill du träna svenska? Biblioteket erbjuder bokcirklar på lätt svenska, både för dig
som helt nybörjare och dig som vill ha lite
mer utmaning. Vi träffas, fikar och läser
högt ur böcker på lätt svenska.
Start i feb│Lerums bibliotek
Anmälan via telefon el. mail;
april.karlsson@lerum.se el. 0302-52 14 17

Allas barnbarn, introduktion

Är du pensionär och vill läsa högt för
förskolebarn? Studiecirkel om berättande och barnböcker.
Ti 10-12.30│Lerums bibliotek
4 ggr|18 feb, 25 feb, 3, 10 mar
Anmälningar kan ske via telefon eller
mail till Berit Hedberg. 0302-138 29,
berit.hedberg@telia.com

Pysselonsdag på biblioteket
Lerums bibliotek dukar fram roligt
material och sedan pysslar vi

Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost
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tillsammans. För alla åldrar!
On udda veckor 14.30-16│Lerums bibliotek, drop-in
4 ggr|12 feb (sportlovsveckan),
26 feb, 11, 25 mar

Brädspelskvällar på Floda
bibliotek

Vi plockar fram en massa roliga spel,
välkommen!
Ti 16-18.30│Floda bibliotek
3 ggr|18 feb, 17 mar, 14 apr

Dyslexi-drop-in

On 16-18.30│Lerums bibliotek
19 feb samt 15 apr

Språk

6 ggr à 45 min för 2500 kr alt.
8 ggr à 45 min för 3000 kr|Plats
angives vid anmälan

Spanska – lätt fortsättning

Ledare: Meg Gezelius
On 18.30-20.45│SV expedition, Lerum
10 ggr med start 19 feb│1140 kr
Arr: 42265

Språkcafé

Behöver du öva på svenska, eller vill du
hjälpa någon att lära sig prata bättre
svenska?
Start vecka 3
Floda bibliotek|drop-in må 16.30-18
Gråbo bibliotek|drop-in ti 16-18
Sjöviks bibliotek|drop-in on 17-19
Lerums bibliotek|drop-in to 10-15

Franska, olika nivåer

Ledare: Ingrid Rathsman
Kurser i olika kunskapsnivåer.
10 ggr│990 kr│SV Lerum
Franska A2
On 14-15.30|26 feb|Arr: 42014
Franska grund
On 16-17.30|26 feb|Arr: 42012

Italienska

Ledare: Lucia Spinelli
Kurser i olika kunskapsnivåer.
10 ggr│1100 kr│SV Lerum
Italienska, konversation
Må 16-17.30|17 feb|Arr: 42170
Italienska nybörjare
To 16.30-18|20 feb|Arr: 42168
Italienska termin 4
To 18.30-20|20 feb|Arr: 42169

Engelska, konversation lätt
fortsättning
Ledare: Hayley Cavicchiolo
On 10.30-12│Tingshuset, Lerum
10 ggr med start 22 jan│930 kr
Arr: 42826

Engelska, konversation
– termin 3

Ledare: Hayley Cavicchiolo
On 12.30-14│Tingshuset, Lerum
10 ggr med start 22 jan│930 kr
Arr: 42827

Individuella lektioner i
engelska

Vår kursledare Hayley Cavicchiolo ger
även individuella lektioner i engelska i
hemmiljö.
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Maritim gastronomi

Ledare: Ilona Miglavs
Lär dig laga fisk och skaldjur. Teori och
praktik varvas och avslutas med tillagning av en måltid.
To 18-20.30│Torpskolan
5 ggr|6 feb, 13, 20, 27 feb, 5 mar│
1800 kr inkl. råvaror
Arr: 42774

Sång, musik &
teater
Ukulele, nybörjare

Ledare: Annelie Westerlund
Ti 17.30-19│SV expedition, Lerum
10 ggr med start 4 feb│980 kr
Arr: 42058

Ukulele, lätt fortsättning

En kurs kan
vara det första
steget mot ett
hållbarare liv!

Ledare: Annelie Westerlund
Ti 19-20.30 udda veckor│SV expedition
8 ggr med start 28 jan│880 kr
Arr: 42060

Individuella instrumentala
lektioner i gitarr/piano/fiol/
sång/nyckelharpa
Ledare: Kim Risberg och Annelie
Westerlund
5 klocktimmar│2650 kr
Välkommen med din intresseanmälan.

Lerum Vocalis
Läxhjälp

I samarbete med Rädda Barnen, Röda
Korset, Kultur och Bibliotek
To 15 på Lerums bibliotek|start 16 jan
Följ oss gärna på Facebook: ”Språkcafé
i Lerum”

Kost &
matlagning
Fiskkurs för skräckslagna

Ledare: Ilona Miglavs
Är fisken färsk? Hur skall jag laga till
den? När är den färdig? Vad skall jag ha
till? En kväll med baskunskaper för dig
som undrar.
On 17.30-20.30│Torpskolan
12 feb│300 kr inkl. råvaror
Arr: 42774

Ledare: Bibi Lennersjö Lindén
En blandad profan kör. Framträder 2-3
ggr/termin. Kören söker speciellt sopraner och basar.
Ti 18.30-21│Stenkulan, Stenkullen
15 ggr med start 7 januari
Vid frågor samt anmälan kontakta
Anita Berg på 0737-83 25 88 el. Bibi
Lennersjö Lindén på 0708-91 23 44
Arr: 42256

Dramagrupp vuxna
(med intellektuella
funktionsnedsättningar)

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

Komediskolan

Ledare: Mårrgan Örlebäck
10 ggr│995 kr│Torpskolan│

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

Lerum
kursstart v 7 (för alla grupper)
Ti 7-11 år: 17-18.30│Start 11 feb
Ti 7-11 år: 18.30-20│Start 11 feb

Hälsa & livsstil
Ensam? Inte nu längre!

Okända människor är bara vänner du
inte känner. Så häng på! Vi träffas och
hittar på saker tillsammans.
Lö 16-18.15|6 ggr med start 22 feb
vid tillräckligt många anmälda |900 kr
inkl. lunch & middag på restaurang
Vid frågor kontakta kursledaren Git,
som inte bara leder utan även går
kursen, på tel. 0739-34 30 12
Arr: 42315

Linedance

Olika grupper på olika nivåer.
Riddarstens Scoutgård
12 ggr│375 kr
Linedance 3
Ledare: Barbro Feltzing och
Pia Gottrup Hedström
Ti 10-11.45|Start 22 jan
Arr: 42245
Linedance 1+3
Ledare: Laila Vackinger
On 12-15.15|Start 22 jan
Linedance 4
Ledare: Laila Vackinger
Fr 11-12.45|Start 17 jan

Let’s dance – danskultur
på vårt vis

I samarbete med Skallsjö folkdanslag
Ledare: Leif Lummander och Kent
Johannesson
On 19-21.30│Floda
8 ggr med start 8 jan

Gammaldans

I samarbete med Snurrebocken
Motionsdans med kursinslag (ej nyb)
till levande musik. Medtag eget fika.
To 19-21.30│Floda
11 ggr med start 16 jan│450 kr alt.
60 kr/gång
Frågor: Jan-ÅkeAndersson,
tel. 0732-27 27 78

Squaredance

Caller: Tomas Bernhed
Ti 18.30-21│Floda Lada|Start 14 jan

Feldenkrais

Ledare: Annika Gellerman

Det intelligenta sättet att träna. Med en
blandning av enkla och komplexa rörelser på golvet utvecklas din koordination,
smidighet, mentala förmåga.
Aldrig provat förut? Gå 2 ggr för
150 kr, start 21 eller 28 jan
Anmäl till Annika Gellerman på
tel. 0705-75 24 30
Tre grupper:
Ti 9.30-10.30│medel│Scoutgården
Riddarsten, Lerum|Grupp där vi
blandar lugnare med intensivare.
Ti 18-19│aktiv│Equmeniakyrkan,
Lerum|Grupp för dig som obehindrat
utför fysiska aktiviteter.
Ti 19.30-20.30│medel│Equmeniakyrkan, Lerum|Grupp där vi blandar
lugnare med intensivare, passar även dig
med nack- rygg- smärtproblematik.
12 ggr med start 14 jan (ej 5 mars
och 7 apr)│1500 kr el. 6 ggr 850 kr
Nya grupper startar 21 apr, 5-6 tisdagar

Feldenkrais-lördag i Floda/
Tollered/Lerum

Ledare: Annika Gellerman
Temadag: Var snäll mot dina fötter!
Innehållsrik förmiddag med flera Feldenkraisövningar.
Lö 9-12|prel. 14 mar│lokal meddelas
senare│600 kr|Lättare förmiddagsfika
ingår

Hatha Yoga

Ledare: Agneta Svensson – anmälan till
Agneta, 0709-907133
Hathayogan är den mest kända formen
av yoga och genom att träna kroppen vill
man nå sinnet och finna inre balans.
Tre grupper:
On 18.30|15 jan|Arr: 42253
Fr 9|17 jan|Arr: 42254
Sö 18.30|19 jan|Arr: 42255
10 ggr│1100 kr│15 ggr 1500 kr

Hjärt- och lungräddning

Ledare från Civilförsvaret
Kunskapen om hur man utför HLR samt
använder en hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död.
1 gg|18-20.15│600 kr
Anmäl intresse!

Yoga med Ett andetag

I samarbete med Ett andetag
Ledare: Anna Storåker
Anmälan på info@ettandetag.se eller
tel. 0704-18 51 67

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

Grunden i MediYoga är yogarörelser,
andning, avslappning och meditation.
To 19.15-20.30│Lilla Nääs, Kvikullav. 45
Floda
8 ggr med start 16 jan│1400 kr
8 ggr med start 12 mars (ej v.14
och 15)│1400 kr

YinYoga

YinYoga är en avkopplande yogaform
med sittande och liggande positioner i
mjuk stretch, utförd i medveten närvaro.
To 18-19│ Lilla Nääs, Kvikullav. 45 Floda
8 ggr med start 16 jan│1300 kr
8 ggr med start 12 mars (ej v.14
och 15)│1300 kr

Kurser med CL Friskvård &
Rehab AB

Ti 17.30-19.30|4 feb|400 kr inkl.
lätt måltid
Arrangeras löpande vid tillräckligt
stort intresse. Välkommen med din
intresseanmälan!
Arr: 42249

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

En djupare inblick i denna flertusenåriga
kunskap där du lär dig grunderna i tungoch pulsdiagnostik.
1 gg│ti el on 17.30-19.30│400 inkl.
lätt måltid
Arrangeras löpande vid tillräckligt
stort intresse. Välkommen med din
intresseanmälan!

I samarbete med CL Friskvård & Rehab
AB
Ledare: Cecilia L Hilton
Anmälan via www.sv.se/grsydost eller
lerum@sv.se. För mer info och för att se
hela kurs- och eventutbudet se
www.clfrisk.se eller kontakta Cecilia på
0704-227824.
Kurser startar löpande vid tillräckligt
många anmälda. Välkommen med din
intresseanmälan!

Massagekurs för
hemmabruk: Rygg, axlar,
nacke

Qi Gong, inspiration och
introduktion

Mat som medicin och
inflammationshämmande
kost, steg 1

Ti 17.30-19.30|28 jan|250 kr inkl.
lätt måltid
Arrangeras löpande vid tillräckligt
stort intresse. Välkommen med din
intresseanmälan!

Longdan Qi Gong,
nybörjarkurs

En medicinsk Qi Gong där mjuka rörelser, andning och tanke ger träningen
energi, styrka och avslappning. Startar i
samband med ”Qi Gong, inspiration och
intro”.
12 timmar med start 28 jan│2500 kr
Kurs startar löpande vid tillräckligt
stort intresse. Välkommen med din
intresseanmälan!
Arr: 42247

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.
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Ger dig kunskap om musklerna, basgrepp och olika massageformer.
On 17.30-19.30
3 ggr med start 4 mar|1125 kr
Arrangeras vid tillräckligt stort
intresse. Välkommen med din
intresseanmälan!
Arr: 42246

Föredrag om mat som medicin och inflammationshämmande kost, steg 1.
On 17.30-19.30|12 feb|400 kr inkl.
lätt måltid
Kurs startar löpande vid tillräckligt
stort intresse. Välkommen med din
intresseanmälan!

Mat som medicin och
inflammationshämmande
kost, fördjupning, steg 2

Föredrag om mat som medicin och inflammationshämmande kost, steg 2.
On 17.30-19.30|12 feb|400 kr inkl.
lätt måltid
Arrangeras löpande vid tillräckligt
stort intresse. Välkommen med din
intresseanmälan!

Matlagningsträff – Mat som
medicin- och inflammations
hämmande kost
I anslutning till föredragen om Mat som
medicin startar vi en matlagningskurs.

Vi lagar mat tillsammans och du får tips
för enkel matlagning utan gluten och
laktos m.m.
2 ggr│17.30-19.30│1100 kr
Arrangeras löpande vid tillräckligt
stort intresse. Välkommen med din
intresseanmälan!

Kinesiotape idrottstejp

I samarbete med CL Friskvård & Rehab
AB och Lerumsloppet
Snabbare läkning för alla. ”Lika naturligt som plåster på såren”
Ti 17.30-20|2 ggr + praktik med
start 25 feb|1500 kr
Arrangeras löpande vid tillräckligt
stort intresse. Välkommen med din
intresseanmälan!
Arr: 42250

Yogakurser – Anandandanda
I samarbete med Jens Evensen
Vår ledare är en mycket erfaren yogalärare som varit verksam sedan 80-talet.

Yoga och meditation

Ledare: Jens Evensen
Grundkurs i yoga och meditation
17-19.15│Gråbo, lokal meddelas vid anmälan
5 ggr med start fr 17 apr (uppehåll
18 maj│795 kr
Arr: 42401
5 ggr med start må 20 apr
(uppehåll 27 apr och 4 maj)│795 kr
Arr: 42402
Gratis prova-på-tillfälle
Lö 17-19|21 mar
Anmälan till prova-på sker till Jens på
0730-51 80 99. För mer info, vänligen se
www.yoga.se/goteborg/grabo

Yoga- och danskurser
Hillefors Grynkvarn

I samarbete med Friskvårdsyoga
Cecilia Ringedal, Annelies MediYoga och
CattisRybo – Frigörande Dansinspiratör
Hillefors Grynkvarn, Stenkullen
Anneliesmediyoga och Friskvårdsyoga
är anslutna till e-passi friskvårdsbidrag.

MediYoga

Ledare: Annelie Hagman
Lugna mjuka övningar i takt med ditt
andetag, vila och meditation.
Kostnadsfritt prova-på-tillfälle,
anmälan krävs!
Må 19.30-20.45
5 ggr med start 13 apr samt

Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost
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18 maj|750 kr
Anmälan sker till anneliesmediyoga@
gmail.com eller på 0705-60 77 88

MediYoga

Ledare: Cecilia Ringedal
Kostnadsfritt prova-på-tillfälle, 1 apr
18.30-19.45, anmälan krävs!
On 18.30-19.45
5 ggr med start 15 apr samt
20 maj│750 kr
Anmälan på www.friskvardsyoga.se

MediYoga – varannan vecka
kurs

Ledare: Cecilia Ringedal
Ibland går det inte att komma ifrån samma dag varje vecka, kanske underlättar
varannan vecka upplägget för dig.
Ti (jämna veckor) 19-20.15
6 ggr med start 14 apr|900 kr
Anmälan på www.friskvardsyoga.se

MediYoga – varannan
veckakurs enbart för män

Ledare: Cecilia Ringedal
Än så länge är det är betydligt fler kvinnor som har hittat till yogan. Kanske underlättar för dig som man att ta steget in
i yogans värld med en kurs riktad enbart
mot män?
Ti (udda veckor) 19-20.15
6 ggr med start 21 apr│900 kr
Anmälan på www.friskvardsyoga.se

Förmiddagsyoga

Ledare: Cecilia Ringedal
Vi startar veckan på bästa sätt, med
mjuk och inkännande MediYoga.
Må 9.45-11
5 ggr med start 13 apr samt
18 maj|750 kr
Anmälan på www.friskvardsyoga.se

MediYoga och frigörande
dans

Ledare: Cecilia Ringedal och Cattis Rybo
Mjuk och inkännande MediYoga förenas
med härlig och energigivande dans. Inga
förkunskaper krävs, kom som du är!
Lö 9-15|28 mar|650 kr inkl.
sopplunch
Anmälan på www.friskvardsyoga.se

MediYoga och
meditationsvandring

Ledare: Annelie Hagman – Annelies
mediyoga och Cecilia Ringedal
Ge dig själv mjuk och balanserande återhämtning för kropp och sinne. Avslutas
med en stillsam promenad och meditation runt kvarnen.
Lö 9-12
2 fristående ggr 18 apr och 16 maj|
450 kr per tillfälle inkl. frukost
Anmälan på www.friskvardsyoga.se

Barnyoga

Ledare: Cecilia Ringedal
Ge ditt barn tid att bara få vara sig själv!
Vi stärker vår kropp och knopp med härliga yogarörelser till kreativa yogasagor.
Frukt och te ingår.
Kostnadsfria prova-på tillfällen:
Ti 31 mar|17-17.45 och 18-18.45
Anmälan krävs!
Ti 17-17.45 (4-7 år)|ti 18-18.45 (8-11 år)
5 ggr|start 14 apr samt 19 maj|490 kr
Anmälan på www.friskvardsyoga.se

Familjeyoga

Ledare: Cecilia Ringedal
Familjeyoga är en härlig stund för både
vuxna och barn att hitta närmare varandra. En vuxen med ett eller två barn,
rekommenderad ålder på barnen är mellan 4-10 år.

Sö 10 -11|6 ggr│29 mar, 5 apr, 3, 10,
24 och 29 maj| en vuxen+ett barn
1200 kr, en vuxen+två barn 1500 kr|
pris per tillfälle en vuxen + ett barn
250 kr, en vuxen+två barn 300 kr
Anmälan på www.friskvardsyoga.se

Frigörande Dans

Ledare: CattisRybo-Frigörande
Dansinspiratör
Frigörande dans är för dig som tycker
om att dansa, som längtar efter att få att
röra på dig till musik.
To 18.30-20|2 ggr med start 26 mar
och 2 apr|200 kr per tillfälle
Anmälan: Cattis.rybo@gmail.com el.
0703-16 97 77

Aktiviteter i samarbete med
Anhörighetstödet Lerums
kommun
Anhörigstödet finns till för dig som
stöttar, vårdar någon närstående med
långvarig sjukdom, funktionsvariation
eller hög ålder.
För mer info: www.lerum.se/Omsorgoch-stod/Anhoriga-och-frivilliga/ el
kontakta jessica.gustavsson@lerum.se
el: 0302-52 22 39

Anhörigcafé

Hit är du alltid välkommen! Kom på
en fika, få en pratstund och var tillsammans med andra i liknande livssituationer, få nya vänner!
To 13-15|Riddarstenshöjden 9, Lerum
5 ggr|6 feb, 5 mar, 2 apr, 7 maj
och 4 jun

Café Förgätmigej

I samarbete med Lerums kommun, Demensföreningen och Humana Omsorg
En mötesplats för alla som berörs av

Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost
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demenssjukdom. Det bjuds på fika, underhållning och intressanta föredrag.
Må 18-20|Ågården, Alingsåsv 1, Lerum
3 ggr|10 feb, 9 mar, 11 maj

Neurocafé

För dig som anhörig till någon med neurologisk sjukdom. Här kommer du träffa
andra anhöriga som har en liknande
livssituation.
To 10-12 │Träffpunkten för anhöriga,
Riddarstenshöjden 9 Lerum
4 ggr│23 jan, 27 feb, 23 apr och
28 maj

Syskongrupp

I samarbete med Anhörigstödet i Lerums
kommun och Svenska kyrkan i Lerum
För dig mellan 7-11 år som har ett syskon
med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Kom med i denna grupp
där du får tala om dina känslor och tankar. Vi träffas och har roligt och träffar
nya kompisar i samma situation.
Begränsat antal platser.
Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9, Lerum
Ti 16-18
5 ggr|18 feb, 25 feb, 3 mar, 10 mar,
17 mar
För anmälan och info kontakta
Jessica Gustavsson 0302-52 22 39 eller
jessica.gustavsson@lerum.se

Samtalsgrupper på
Träffpunkten för anhöriga

Begränsat antal platser.
Riddarstenshöjden 9, Lerum
För anmälan och info kontakta
Jessica Gustavsson 0302-52 22 39 eller
jessica.gustavsson@lerum.se

Samtalsgrupp för dig som
ger stöd till din partner

Välkommen till samtalsgrupp för dig
som ger stöd till din partner. När ohälsa
drabbar den du delar livet med förändras ofta livet. Ibland är det positivt att få
dela sina erfarenheter med andra som
har en liknande situation. Anmälan senast 3 februari.
On 13-15│5 ggr|5,12,19,26 feb samt
11 mar

Samtalsgrupp kring barn/
ungdomar med neuropsykiatriska funktions
nedsättningar – NPF

Är du förälder/anhörig till någon under
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18 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex. autism, ADHD?
Välkommen att delta i en samtalsgrupp
som sker i samarbete med Attention Lerum. Sista anmälningsdag 7 apr.
Ti 17.30-19.30│5 ggr│14 apr, 21 apr, 5,
12 och 19 maj

Samtalsgrupp Existentiell
hälsa för anhöriga

Ny samtalsgrupp om de existentiella
frågorna i livet. Gruppen leds av Birgitta
Olofsson, anhörigkonsulent i Lerums
kommun och Agneta Olofsson, diakon i
Svenska kyrkan.
To 13-15│Träffpunkten för anhöriga,
Riddarstenshöjden 9 Lerum
6 ggr│16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb,
12 mar och 26 mar
Anmälan: Birgitta Olofsson birgitta.
olofsson@lerum.se

ta! Ingen avgift, begränsat antal platser!
2 ggr med start 24 mar, därefter
25 mar│10-12│Lerums Bibliotek

Föreningskunskap

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

Hållbar utveckling
gör vi tillsammans!

Studiecirkel om
demenssjukdomar

Ledare: Anna Carlström,
demenssjuksköterska
Tillsammans med andra anhöriga genomför vi Svenskt Demenscentrums
webbutbildning ”Demens ABC Plus Anhöriga”. Du får kunskap, tips och råd om
hur man kan stödja en person som har
minnessvikt.
To 10-12│2 ggr│9 apr och 16 apr
Anmälan senast 25 mars till
Anna Carlström, tel. 0302-52 23 40,
anna.carlstrom@lerum.se

IT & data

SmåföretagsAkademin

Vi anordnar kurser för företagare,
se sida 31 för mer information.
Vid frågor kontakta Diana
Scarpati, 0302-70 01 01

Teknik-drop-in

Surfplattor, e-böcker, mobiler och talböcker.
Varannan on 14-15, udda veckor|Lerums
bibliotek
9 ggr|29 jan, 12 feb, 26 feb, 11 mar,
25 mar, 8 apr, 22 apr, 6 maj och
20 maj

Teknik-drop-in

Dansar du eller
spelar i band?
Söker du rep- eller
danslokal?

Teknik-drop-in

Vi kan hjälpa dig med lokaler,
kontakter, branschtips, rabatter i
musikaffärer m.m.

Gråbo bibliotek
2 ggr│må 17 feb 14-16│må 20 apr 16-18

To 14-16|19 mar|Floda Bibliotek

Plattor och paddor
– grundkurs

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

Grundkurs för dig som har en surfplat-

Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost
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Mirre Sennehed

Ett ord är ett ord

Kultur

TORSDAG 13 FEBRUARI

TORSDAG 30 JANUARI

Bilder berättar

Allsångskväll med
underhållning

I samarbete med Stora Lundby
Hembygdsförening
Bilder och berättelser från bygden.
Parasollen Gråbo, kl.18.30

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
och Lions i Lerum
Kaffeservering och lotterier.
Tingshuset, Lerum kl.19-21
Fri entré

SÖNDAG 2 FEBRUARI

ONSDAG 19 FEBRUARI

Körmusik i vintertid

I samarbete med Lerum Vocalis
Konsert med Lerum Vocalis.
Equmeniakyrkan, Lerum, kl.18
TISDAG 4 FEBRUARI

Julias resa

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Lars-Göran Holmgren om sin bok ”Julias resa”, en släkthistoria om ett verkligt
mord i Gråbo och hur det påverkade fyra
generationer kvinnor. Gratisbiljetter
hämtas på biblioteket.
Gråbo bibliotek, kl.19
ONSDAG 5 FEBRUARI

Föreläsning om biblioterapi

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Lyssna till Cecilia Pettersson, fil. dr i
litteraturvetenskap, som forskar om biblioterapi.
Lerums Bibliotek, kl 15|Gratis
biljetter hämtas på biblioteket
TORSDAG 6 FEBRUARI

Sälj mer med rätt
kroppsspråk

I samarbete med Kicki Eldh A&O Image
Föreläsare: Kicki Eldh
Du som vill kunna sälja mer kan utveckla din säljteknik med att använda ditt
kroppsspråk.
Anmälan till SV på lerum@sv.se
SV Lerum, kl.18|990 kr

Bild och historia; Tema
posthistoria i Östad/Sjövik
I samarbete med Östad Hembygds
förening
Kaffeservering 40 kr.
Hembygdsstugan, kl.18.30

Elin Boardy

TORSDAG 5 MARS

Kommunicera Mera- bli
bättre på att tala med barn
och ungdomar med NPF

Arr: Anhörigstödet Lerums kommun
Föreläsning med Ebba Almsenius, logoped känd från UR:s programserie
”Superungar”. Ebba är förälder till ett
barn med autism och ADHD. Med ex
från vardagen visar hon hur kommunikationsstöd fungerar i praktiken
Equmeniakyrkan, Gråbo, kl.18-20
För anmälan och information kontakta
Jessica Gustavsson tel. 0302-52 22 39
jessica.gustavsson@lerum.se
LÖRDAG 7 MARS

ONSDAG 26 FEBRUARI

Birgitta Lindberg – Mitt
jorden-runt äventyr

I samarbete med Kultur och Bibliotek
och Bibliotekets pensionärsråd
Efter uppväxten i Lerum reste och arbetade Birgitta i hela världen. Hon var
modell åt fotografen Kary H Lasch och
revyflicka hos Gösta Bernhard.
Lerums bibliotek, kl. 15|Gratisbiljetter hämtas på biblioteket
TORSDAG 27 FEBRUARI

Bilder berättar

I samarbete med Stora Lundby
Hembygdsförening
Bilder och berättelser från bygden.
Parasollen Gråbo, kl.18.30

Hantverksloppis

I samarbete med Lerums
Hemslöjdsförening
Material och annat smått och gott.
Lindekulla, Alingsåsvägen 13,
Lerum, kl.10-16
MÅNDAG 9 MARS

Hur är det att vara ung idag?
Berättelse från tjejjouren
I samarbete med Kultur och Bibliotek
Madeleine Bengtsson från Tjejjouren
Olivia berättar om sitt jobb. Vilka frågor
ställs? Vad har våra barn råkat ut för när
de ringer?
Floda bibliotek, kl.19|Fri entré,
ingen föranmälan
TISDAG 10 MARS

TORSDAG 5 MARS

Merförsäljning – vá enkelt!

I samarbete med Kicki Eldh A&O Image
Föreläsare: Kicki Eldh
Du som vill kunna sälja mer kan utveckla din säljteknik med att använda ditt
kroppsspråk.
Anmälan till SV på lerum@sv.se
SV Lerum, kl.18|990 kr

Föreläsning med Lars
Hansson

I samarbete med Föreningen Norden
och Kultur och Bibliotek
Lars Hansson berättar om flyktingströmmarna från Norge till Sverige under andra världskriget.
Lerums bibliotek, kl.19|Entré 75 kr,
medlem 50 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost
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TISDAG 10 MARS

Kostnadsfritt men föranmälan
krävs via www.friskvardsyoga.se

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Thomas Svensson – årets Sjövikare
2019, visar bilder och berättar om gamla
Sjövik. Ta gärna med egna fotografier
och minnen att dela med dig av!
Sjöviks bibliotek, kl.19

TORSDAG 26 MARS

TORSDAG 12 MARS

ONSDAGEN 1 APRIL

Vad gör din granne? Årets
Sjövikare

Allsångskväll med
underhållning

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
och Lions i Lerum
Kaffeservering och lotterier.
Parasollen Gråbo, kl.19-21|Fri entré
SÖNDAG 15 MARS

Årsmöte följt av föredrag:
Stora Lundbys historia
I samarbete med Östad Hembygds
förening
Hembygdsstugan, kl.15
ONSDAG 18 MARS

Träning och hälsa för äldre

I samarbete med Kultur och Bibliotek
och Bibliotekets pensionärsråd
Staffan Hjalmarsson tidigare idrottslärare och tränare i Lerum föreläser om
hälsa för seniorer.
Lerums bibliotek kl.15|Gratis
biljetter hämtas på biblioteket
LÖRDAG 19 MARS

Akram Khan – dansshow

I samarbete med Kultur och Bibliotek
och STEP dansfestival
Megastjärnan Akram Khan från Storbritannien, är ständigt uppmärksammad
för sina häpnadsväckande föreställningar. En magisk föreställning för hela
familjen, från 8 år.
Dergårdsteatern, kl.19|Biljetter på
Ticketmaster.se
LÖRDAG 21 MARS

Öppen kvarn – Mingel, dansoch yogainspiration

Arr: Friskvårdsyoga, Anneliesmediyoga
och Cattis – frigörande dansinspiratör
samt Hillefors Grynkvarns museiförening
Kom och lyssna, inspireras och ställ frågor till oss Ledare:. Under våren startar
kurser i MediYoga, BarnYoga, FamiljeYoga och frigörande dans. Dryck och
tilltugg serveras.
Hillefors Grynkvarn, kl. 14|
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biljetter hämtas på biblioteket
TORSDAG 16 APRIL

Bilder berättar

I samarbete med Stora Lundby
Hembygdsförening
Bilder och berättelser från bygden.
Parasollen, kl.18.30

Sälja med D.I.S.C – de fyra
olika färgerna

I samarbete med Kicki Eldh A&O Image
Föreläsare: Kicki Eldh
Alla är vi olika. Kunden kan snabbt
bli otålig eller tvärtom vilja ha enormt
mycket fakta av dig. Du måste anpassa
dig. Och vem är du?
Anmälan till SV på lerum@sv.se
SV Lerum, kl. 18|990 kr
TORSDAG 2 APRIL

Workshop för anhöriga–
Kommunicera Mera- NPF

Arr: Anhörigstödet Lerums kommun
Vi provar på att göra sociala berättelser
och alternativa vägar ut ur konflikter och
saker att säga istället för att tillrättavisa
vid NPF-diagnoser. Med Ebba Almsenius, logoped, känd från UR:s programserie ”Superungar”. Begränsat antal platser
Träffpunkten för anhöriga,
Riddarstenshöjden 9 Lerum,
kl.17.30-19.30
För anmälan och information kontakta
Jessica Gustavsson tel. 0302-52 22 39
jessica.gustavsson@lerum.se
TORSDAG 2 APRIL

Svenskt vin

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Mattias Säfwenberg, sommelier på Aludden Prôvidore och författare till boken
”Svenskt vin”, berättar om sina erfarenheter och om hur det blev en bok.
Floda bibliotek kl. 19|Ingen
anmälan, fri entré
TISDAG 7 APRIL

Teater Pero ”ett ord är ett
ord”

I samarbete med Kultur och bibliotek
En lekfull komedi om att då och då vara
uttråkad. Vad gör man om batteriet laddar ur och skärmen slocknar!? Man kan
väl inte bara sitta och göra ingenting!?
För barn 4-8 år.
Sjövik bibliotek, kl.15|Gratis-

Allsångskväll med
underhållning

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
och Lions i Lerum
Kaffeservering och lotterier.
Parasollen Gråbo, kl.19-21|Fri
entré
TISDAG 21 APRIL

Kyrkogårdsvandring på
Östra Kyrkogården

I samarbete med Föreningen Norden
Vi samlas innanför grindarna vid Redbergsplatsen kl 10. Christer Mellqvist
kommer att guida oss till de intressantaste gravplatserna. Anmälan: Elle
Ambros på 0762-91 95 11 alt. elle.ambros12@mail.com senast 15 april.
TISDAG 21 APRIL

Vildsvin – Föreläsning och
frågestund med Ronny
Lindsvärn

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Träffa Ronny Lindsvärn, jaktvårdsledare och sakkunnig i vildsvinsfrågor.
Sjöviks bibliotek, kl.19| Fri entré
men begränsat antal platser
ONSDAG 22 APRIL

Vi pratar om bygden

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Birgitta Waldenborg, fd kommunarkivarie, berättar om det gamla Lerum: industrier och bebyggelse längs Säveån.
Lerums bibliotek kl. 15|Gratis
biljetter hämtas på biblioteket
ONSDAG 22 APRIL

Mirre Sennehed: Min
superkraft kallas ADHD

I samarbete med Kultur och Bibliotek,
Anhörigstödet Lerum samt Attention
Lerum
Ger en personlig inblick i kampen med
skolan, psykiatrin och den egna hjärnan.
Mirre Sennehed berättar hur diagnosen
kunde vändas till en superkraft.
Lerums bibliotek, kl.19|Begränsat
antal platser, gratisbiljetter
hämtas på biblioteket
TORSDAG 23 APRIL

Bilder berättar

I samarbete med Stora Lundby
Hembygdsförening

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

Lerum
Bilder och berättelser från bygden.
Parasollen Gråbo, kl.18.30

på Ticketmaster.com eller KomIn,
195/95 kr

SÖNDAG 31 MAJ

FREDAG 24 APRIL

ONSDAG 6 MAJ

I samarbete med Kultur och bibliotek
Charlies högsta önskan är ett par nya
skor. Han blir överlycklig av brevet från
mormor. Musik, komik och magi. För
barn 3-8 år
Garveriet i Floda, kl.13|Biljetter på
Ticketmaster.se, 50 kr

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Sven Christenson visar fotografier från
förr: Aspenäs villastad.
Lerums bibliotek kl. 15|Gratis
biljetter hämtas på biblioteket

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
och Lerums Bygdegille
Kaffeservering och lotterier.
Dergårdens Hembygdspark,
kl.14-16|Fri entré, tält vid regn

Nya Skor Moliereensemblen

ONSDAG 29 APRIL

Författarbesök: Elin Boardy

I samarbete med Kultur och Bibliotek
Elin Boardy berättar om sin nya roman,
”Nätterna på Winterfeldtplatz”, som utspelas i Berlin i slutet av 1920-talet.
Lerums bibliotek, kl.19|Gratis
biljetter hämtas på biblioteket
TORSDAG 30 APRIL

Valborgsmässofirande

I samarbete med Östad
Hembygdsförening
Kaffeservering 50 kr.
Östad Församlingshem, kl.19.30

Vi pratar om bygden

TORSDAG 7 MAJ

Allsångskväll med
”italienskt tema”

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
och Lions i Lerum
Kaffeservering och lotterier.
Parasollen, Gråbo kl 19-21|
Fri entré
SÖNDAG 10 MAJ

Lerum Vocalis vårkonsert

I samarbete med Lerum Vocalis
Equmeniakyrkan, Lerum, kl.18
ONSDAG 13 MAJ

Vi pratar om bygden

I samarbete med Lerum Vocalis
Aludden, Lerum, kl.19.30

I samarbete med Kultur och Bibliotek
David Riccius samtalar med Bo-Anders
Bergman om den nyutkomna boken Lerumsarvet.
Lerums bibliotek, kl.15|Gratis
biljetter hämtas på biblioteket

ONSDAG 6 MAJ

SÖNDAG 17 MAJ

I samarbete med Kultur och Bibliotek
och Kammarmusik i Lerum
Mozarts klassiska verk Così fan tutte, en
fartfylld komisk exposé om människans
svagheter, vad hen är beredd att göra och
utstå i passionens och kärlekens namn.
Dergårdsteatern, kl.19|Biljetter

I samarbete med Föreningen Norden
Bussresa till Halden för nationaldags
firande.
Anmälan senast 30 april till Barbro Andreasson på 0760-26 77 27 alt. andreasson.barbro@hotmail.com
Avresa från P-huset, Lerum
kl.5.30|Kostnad ca 650 kr

TORSDAG 30 APRIL

Vi hälsar våren på Aludden

Mozarts klassiska verk Così
fan tutte

Nationaldagsfirande i Halden

Allsångseftermiddag med
underhållning

SÖNDAG 7 JUNI

Allsångskväll med
underhållning

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier.
Skallsjö Hus, Floda, kl.19-21|Fri
entré
TISDAG 9 JUNI

Bussresa till Öreryd, Hestra
– besök ett av de största
flyktinglägren

I samarbete med Föreningen Norden
I Öreryd fanns ett av de största av de totalt 150 flyktingläger som fanns i Sverige
i slutet av andra världskriget. Guidad tur
med Hembygdsföreningen. Utöver besöket i Öreryd besöker vi Gunillaberg och
Bottnaryds kyrka.
Anmälan senast 25 maj till Kerstin
Lundqvist på 0700-22 22 78, alt.
kerstin.lundqvist@gmail.com
Samling P-huset i Lerum, kl.8|
Kostnad ca 650 kr inkl. sopplunch
med bröd, kaffe och kaka
SÖNDAG 14 JUNI

Allsångskväll med
underhållning

I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
och Lerums Bygdegille
Kaffeservering och lotterier.
Skallsjö Hus, Floda kl.14-16|Fri
entré, tält vid regn

Kyrkogårdsvandring på Östra Kyrkogården

Nääs Dragspelsklubb

FOTO: HARRI BLOMBERG

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

Folkbildningen – din resurs
för förändring
Vi lever i en tid av oro – klimatförändringar, politisk turbulens
och ett hårdnande samtalsklimat. En del oro är konkret och har
sina tydliga orsaker, andra frågor är diffusa och lämnar oss utan
svar. Vi människor vill förstå vår omvärld!

E

  n av folkbildningens
uppdrag är att bidra
till kunskap och lärande i livets alla faser. Vi vill vara
en resurs när människor söker
svar och vill skapa positiv förändring. Vi samarbetar redan
med mängder av lokala föreningar men alla som har en bra
idé är välkomna till oss. Vill du
träffa likasinnade och utvecklas inom ett område, vill du
skapa en aktionsgrupp för att
driva en lokalpolitisk fråga eller skapa nya nätverk för en god
samhällsförändring – kontakta
oss! Vi tror att konkret handling är ett motgift mot oro, att
människor som gör saker tillsammans blir starkare.
Under 2020 gör Studieförbundet Vuxenskolan ett hållbarhetslyft – vi ska bli ännu
bättre på att arbeta mot ett
samhälle som präglas av eko-
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logisk, social och ekonomisk
hållbarhet. Men för att arbetet ska bli fruktbart så behövs
enskilda människors idéer, intressegrupper, föreningar och
företag som vill dela med sig
av idéer och förslag. Hur skapar vi positiv förändring? Hur
kan vi lokalt jobba med alla delar av hållbarhet, hur blir alla
dessa ord till verklighet? Vi vill
ha verkstad, inte bara vackra
ord!
Under 2020 ska vi sänka vår
verksamhets CO2-utsläpp, vi
skall se över våra arbetssätt,
inköp, resvanor och prioriteringar. Ett pilotprojekt för
självhushållning i Bjärkebyden
har inletts denna vår, där krisberedskap och klimatutmaningar möter engagemang och
såväl unga som gamla eldsjälar,
där tradition möter innovation.
Vi vill möta era bästa idéer för

hållbarhetsarbete, lokal kraft
och deltagande!
I dessa tider av näthat och
polariserade åsikter så har folkbildningen också en viktig roll i
det sociala livet, att möjliggöra
möten mellan främlingar som
istället blir nya vänner. Det
svenska samhället är ofta ensamt, mötena mellan människor
blir ibland färre när kommunikationen sker på nätet. Vi tror
att de fysiska mötena mellan
människor är livsviktiga!
Kristoffer Ödman leder cirklar i Improteater i Alingsås, Lerum och Partille:
–  Jag håller kurser i improvisationsteater, där deltagarna får verktyg för att hantera
oväntade händelser, tekniker
för kommunikation och samarbete – kunskaper som de tar
med sig ut i vanliga livet efter-

åt. Vi hade en deltagare som vid
första kurstillfället, som i en
övning sade: ”Jag har så svårt
för det här, jag tycker det är jättejobbigt.” Efter tredje träffen
sade samma person: ”Jag känner hur det glimmar till av någonting inom mig som vill komma ut.” Deltagaren var först ut
att anmäla sig till nästa kurs.
–  De mjuka värdena är fettet
som smörjer samhällets kugghjul. Människor lär sig så mycket olika saker genom folkbildningen, bara det är anledning
nog att vårda den. Men effekten
av mötena mellan människor
som lär känna varandra kring
ett intresse de delar - det är ur
ett samhällsbyggande perspektiv det verkliga guldet.
Vad vill du förändra, skapa
eller lära dig? Kontakta SV på
din ort så hoppas vi bli din resurs!

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

SmåföretagsAkademin
SmåföretagsAkademin
I samarbete med FFLK, Företagarna,
NyföretagarCentrum och Lerums
kommun
SmåföretagsAkademin erbjuder ett utbud av kurser för småföretagare i Lerum
för att man på ett enkelt och prisvärt
sätt ska kunna kompetensutveckla sig
och sitt företag. Vid kurser som är en
intresseanmälan vänligen anmäl ditt
intresse till SV på www.sv.se/grsydost,
lerum@sv.se eller 0302-158 58.
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda!

Lönsamt säljande

Ledare: Kicki Eldh
I denna kurs lär du dig att jobba med olika säljtekniker.
Ti 18-21│Floda BID-lokalen
3 ggr|28 apr, 19 maj och 9 jun|
3800 kr

E-handel

Ledare: Carina Lindström
Dina kunder finns på nätet – var finns
du? Här går vi igenom att komma igång
med e-handel. Plattformsval, betalningslösningar, logistik och trender
samt hur man optimerar sin e-handel.
Vår kursledare har stor erfarenhet av
e-handel.
Ti 16-19|Solkatten, Lerum
2 ggr|29 jan och 5 feb|100 kr

Sociala medier

Ledare: Carina Lindström
Vill du jobba mer med sociala medier?
Vi går igenom de största sociala kanalerna, främst Facebook och Instagram
samt hur man som företagare kan jobba
med dessa. Denna kurs är teoretisk. Se
Workshop nedan. Vår kursledare har 15
års erfarenhet inom sociala medier.
Ti 16-19|Solkatten, Lerum
2 ggr|4 mar och 11 mar│100 kr

Workshop Facebook

Vi arbetar praktiskt med annonsering
på Facebook. Du behöver ha en företagssida på Facebook och en dator. Du
kommer att jobba med egna annonser
för din sida. Vår kursledare jobbar som
konsult med annonsering i sociala
medier.
Start 12 mars│to 16-19

Bokföring, grundkurs

Ledare: Christer Jonsson
Du lär dig grunderna i bokföring. Du
lär dig bl.a. vilka skyldigheter man har
och vad man bör tänka på i bokföringen,
kontoplan, resultat och balansräkning,
moms och preliminärskatt samt vad som
kan bli fel i bokföringen.
Ti 18-20│Floda Torg
5 ggr med start 14 apr│1000 kr

Bokföring, fortsättning

Ledare: Christer Johnsson
Vi fördjupar vi oss i bokföring så du kan
sköta den löpande bokföringen i ett mindre
företag. Vi går igenom bokslutsprocessen.
Vår ledare är erfaren företagsrevisor.
Ti 18-20│Plats ej klar
5 ggr med start 25 feb│1000 kr
Lokal meddelas senare.
Välkommen med din intresseanmälan!

Starta eget

Ledare: Christer Jonsson, Ronny och
Mona Johansson
Vill du starta eget? Här lär vi oss hur
man utvecklar en affärsidé till eget företag. Vi diskuterar olika företagsformer
och går också igenom vilka lagar och
regler som gäller vid företagande.
2 ggr│24 feb samt 2 mar│200 kr
Välkommen med din intresseanmälan!

Starta eget kostnadsfri
infoträff den 30 januari

Följs av kurs med start 24 feb|Solkatten,
Göteborgsvägen 23, Lerum, kl.17

Miljödiplomering

Ledare: Johanna Frej
Ge ditt företag möjligheten till miljödiplomering.
Lokal Eken, KomIn, Lerum
6 ggr│start 24 feb│5500 kr,
ytterligare delkostnader tillkommer
Intresseanmälan: naringsliv@lerum.se
Frågor: anders.westman@lerum.se

Kurs i kontrollansvar
– grund (KA enl PBL)

Ledare: Ove Bregéus
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.
Må 16-20│Lokal meddelas senare
3 ggr│6000 kr│start i mars vid
tillräckligt många anmälda

Motorsågskörkortet AB

Avser motorsågskörkoret för behörighet
AB enligt AFS 2012:01.
6 ggr│startar vid fullsatt
grupp│5250 kr
Välkommen med din intresseanmälan!

Röjsågskörkort AB

Lär dig hantera din röjsåg! Ett röjsågskörkort ger dig ett bevis på att du har
de kunskaper som krävs för att hantera
röjsåg.
Välkommen med din intresseanmälan
till Studieförbundet Vuxenskolan på
www.sv.se/grsydost lerum@sv.se eller
0302-158 57. Kurs startar vid tillräckligt
många anmälda!
6 ggr│3900 kr

Är du intresserad av gå
företagarkurser i Alingsås,
Partille och Mölndal?
Eller vill du kanske bli kursledare?
Kontakta Johan Eklund,
johan@sv.se, 0705-33 91 17 eller
kontaktpersonerna i de blå rutorna
för respektive kommun.

Vill du förverkliga din
dröm och starta eget?
Boka tid för kostnadsfri
rådgivning!
nyforetagarcentrum.se/lerum

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

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

31

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

Utveckla din
förening eller
din grupp
Vi hjälper föreningar,
organisationer och
intressegrupper. Hos oss
kan ni förverkliga idéer!
Möjligheterna är många
– kontakta oss, så
berättar vi mer!

Vi söker cirkeloch kursledare
i olika ämnen
Intresserad? Kontakta:
Alingsås: niclas.lideskar@sv.se
Lerum: diana.scarpati@sv.se
Partille: annelie.brattfors@sv.se

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

Mölndal: helena.lilja@sv.se

Asyl, integration & mångfald

Vi samarbetar
med över 200
föreningar och
organisationer!

SV har lång erfarenhet och kompetens
i mötet med människor från olika kulturer
och med olika språk. Med anpassade
aktiviteter hjälper vi asylsökande och
nyanlända personer med svenska språket
samt förbereder för arbete eller studier. På
uppdrag av riksdag och regering erbjuder
vi Motiverande insatser för lågutbildade
utrikesfödda kvinnor samt Svenska
för föräldralediga.
För mer information: Sanela Omanovic,
sanela.omanovic@sv.se, 031-26 55 70

www.sv.se/grsydost

