Nya sätt att mötas - här hittar du idéer!
Vi ska hålla distansen fysiskt - men inte socialt.

Plats för dig

Gör en egen digital cirkel!
Vi är så glada över att du öppnat
denna folder! Vi brinner för att skapa
inspirerande mötesplatser där
människor växer och utvecklas.
I pandemitider behöver vi hitta nya
sätt. Vi hoppas att just du ska hitta
det som väcker lusten och
nyfikenheten hos dig.
Varför en cirkel?

Folkbildning
Folkbildningens pedagogik bygger på att
man lär bäst när man gör det
tillsammans med andra och därför är
studiecirkeln det vanligaste sättet att ses.
Cirkelledarens roll är inte i första hand att
lära ut ett specifikt ämne, utan att se till
att gruppen fungerar på ett demokratiskt
sätt och att alla känner sig delaktiga och
lyssnade på. I den här foldern

Alla idéer i denna folder kan ju göras
presenterar vi förslag på kamratcirklar även utan en studiecirkel. Men handen på cirklar där hela gruppen tar ansvar för
hjärtat - hur ofta säger vi inte att vi ska
lärandet utan en arvoderad ledare.
höras och så blir det inte av? Strukturen
som cirkeln innebär gör att du får till det
digitala mötet lika naturligt som det hade
varit att ta cykeln till cirkelträffen hos
oss.
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Digitala verktyg
Längst bak i foldern hittar du förslag på
olika digitala verktyg för era möten. Bolla
gärna med verksamhetsutvecklaren på
ditt lokala kontor vad som kan passa er
bäst.

Bli digital cirkelledare
Att leda en digital cirkel kan kännas
skrämmande och kanske till och med
otänkbart. Det behöver inte vara så!

eller gamla kursdeltagare eller
föreningsvänner.

Beroende på din digitala kompetens
Med stöd av en verksamhetsutvecklare kan genomgången ta allt ifrån ca 45
går vi i små grupper eller enskilt
minuter till flera träffar.
igenom alla steg för att kunna leda en
grupp eller kanske ett möte digitalt. Vi För mer info kontakta:
hittar gemensamt den plattform som
theresa.eriksson@sv.se
passar ditt behov, tränar på att skapa
0704-31 39 30
möten, provar funktioner och provar
även tillsammans att ha digitala möten
tills du känner dig redo att möta nya
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Advents- och julmys på
distans
Hur?
Ni får en studieplan med förslag på
aktiviteter att göra tillsammans. Tex
bakning, läsa om jultraditioner,
pyssel, kransbindning. Prova recept,
dela med er till varandra och ladda
inför advent och jul. Ni ses digitalt
eller utomhus.
Studiematerial
Juljournalen. Du får rabatterat pris
på studiematerialet.
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Försök inte lura mig
Utbildning om hur äldre personer
kan skydda sig mot bedrägerier.
Försök inte lura mig är ett
utbildningspaket som innehåller
handledning, filmer och annat
material som ger ökad medvetenhet
och bättre kunskaper om hur man
kan skydda sig mot bedrägerier. Med
stöd av en tydlig handledning kan
utbildningen genomföras som
studiecirkel eller användas som en
del av ett informationsmöte.

Alla kan surfa
Alla kan surfa är tänkt att användas i
studiecirkel. Det är medvetet
utformat på ett grundläggande,
strukturerat och enkelt sätt och
fungerar som ett hjälpmedel där du
tillsammans med andra tränar
praktiskt.
Grunderna förklaras steg-för-steg.
Här väljer cirkelledaren tillsammans
med deltagarna att gå igenom vad
som känns aktuellt utifrån gruppens
kunskaper och önskemål.
Studiematerial
Försöka inte lura mig, Alla kan
surfa, Seniorsurfarna.
Studiematerialet är kostnadsfritt.
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Trädgårdsplanera inför
våren
Hur?
Ni bestämmer en bok med tema
trädgård. Om ni väljer en av Sara
Bäckmos böcker finns det färdiga
studieplaner att jobba utifrån. Det
går så klart bra att välja en annan
bok om trädgård och då får ni en
studieplan som är mer generell. Ni
ses digitalt eller utomhus.
Studiematerial
Sara Bäckmos böcker eller annan
bok om trädgård. Böckerna är
rabatterade.
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Lär dig ett hantverk
Hur?
Gå ihop med några du
känner. Bestäm er för
ett hantverk ni vill
prova. Vi har några
förslag, men det går
såklart bra med något
annan form av
hantverk.

-

Virka mormorsrutor
Sticka en sjal
Fönsterrenovering
Torrtovning
Manga teckning
Akvarellmålning
Tälja knivskaft

Studiematerial
Ni får en enkel
studieplan av oss. Ni
ser klipp på Youtube,
provar på och ses
digitalt för att byta
erfarenheter. Vi kan
bidra med visst
hantverksmaterial.
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Att berätta med film
Så mycket i vårt samhälle nuförtiden
handlar om kommunikation och vi
bombarderas ständigt av olika former av
medier. Det är inte alltid lätt att göra sin
röst hörd.
Ett bra sätt att nå fram är att använda
sig av film. Då är det DU som bestämmer
vad mottagaren ska få se (och inte se).
Det är DU som väljer vad du vill berätta
och vilket sätt DU vill berätta det på. Film
är därför ett fantastiskt verktyg om du
vill lyfta fram exempelvis din förenings
verksamhet, ett föremål, en person eller
en händelse. Det är också ett väldigt bra
sätt att nå ut till en ny målgrupp.

8

Genom projektet Kulturarva kan vi
erbjuda digitala filmkurser om konsten
att berätta med film.
Studiematerial
Boken ”Att berätta med film” ingår i
studiecirkeln och säljs annars till
rabatterat pris.
För mer info kontakta:
elin.ljungqvist@sv.se, 0720-70 67 99

11-kaffe på nätet
eller Det goda samtalet
När Corona bröt ut i våras startade vi upp en
digital samtalsgrupp. Syftet var att få känna
gemenskap med andra över en fikastund och
med trevliga samtalsämnen. De flesta som
anmälde sig till samtalsgruppen kände inte
varandra och hade aldrig träffats i
verkligheten. Gruppen träffas fortfarande kl
11 varje onsdag och samtalar om ett ämne de
bestämt tillsammans.
I dessa tider när det är begränsningar i våra
liv så är det extra viktigt att föra goda samtal
med andra. Och visst är det härligt att tänka
på att det ändå går att lära känna nya
människor? 11-kaffet har blivit en mycket
uppskattad ny form av social gemenskap.

oss. Oavsett om du vill ha lite sällskap när du
dricker kaffe, vill lära känna nya människor
eller prova på hur det är att träffas på det här
sättet är du välkommen.
Du hör av dig till oss och vi lotsar dig i på
vilket sätt man kan mötas och även se
varandra. Man kan använda sig av mobil,
platta eller dator. Träffarna behöver inte vara
kl 11 eller på en onsdag. Träffen är
kostnadsfri.
För mer info kontakta:
lovisa.jansson@sv.se, 0704-31 39 08

Om du skulle vilja vara med i en
samtalsgrupp är du välkommen att kontakta
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Hur kommer vi igång?
Att starta en egen cirkel
Du sätter själv ihop din grupp. Kanske är det

ett möte, dock inte WhatsApp som istället utgår
från telefonnummer.

gänget som brukar träffas? Eller är ni en
studiecirkel som har fått ta uppehåll? Jobbar du
hemma och vill hitta på något roligt med
kollegorna som ett afterwork? Eller är ni några i en
förening som vill fortsätta att ses på detta vis? Hör

Microsoft Teams Gratis tjänst för webbmöten/
samtal, skärmdelning, chattfunktion,
dokumentdelning och samarbete. Kräver
registrering av konto för användaren men ej för

av er till oss! Ni får registrera er och vi hjälper till
med studiematerial just till er cirkel. I en

deltagarna.

studiecirkel behöver man vara minst tre
personer. Ni formar själva era träffar

Zoom.us Gratis för 40 min webbmöten/
samtal med interaktiv feedback via skärm (t.ex.

och bestämmer när och hur ni ska ses.

tummen upp) möjlighet till “break-out sessions”
inom mötet, skärmdelning, chattfunktion.

Digitala verktyg för er cirkel:
Det finns en mängd olika verktyg att använda. Här

Skype & Jitsi meet Gratis möten i webbläsaren,

är några av de vanligaste i våra digitala cirklar.

ingen registrering och nedladdning i datorn.

Facebook och Messenger För att videomötas
kan man skapa Messenger-rum, vilket endast

Se detta som en inspiration på vad som finns!
Vi hjälper dig med vad som kan passa just för

kräver konto för skaparen av rummet, som delar
ut en länk till deltagarna.

er grupp.

WhatsApp För de flesta tjänster krävs att man
har ett e-postkonto för att kunna bli inbjuden till
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Här finns en utförligare beskrivning:
https://www.sv.se/digitalaverktyg

Vi är alla en viktig pusselbit
Vi behöver alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Och vi
behöver också hjälpa varandra att må bra. Att starta en cirkel är ett
sätt. Denna lista innehåller ännu fler aktiviteter som vi tror att vi
alla kan må bättre av! Hur många kryss samlar du?
 Ring ett samtal till någon du inte pratat med på länge
 Hjälp någon i riskgrupp att handla
 Gå en vandringsled
 Bestäm med en vän att ni ses för en digital fika
 Visa en vän hur man kan ses digitalt
 Skriv ett brev
 Lyssna på en podd
 Testa ett nytt recept och dela med dig av det till en vän
 Ge ett boktips till någon
 Se en föreläsning eller konsert på nätet
 Grilla korv ute
 Ordna filmmys
 Gör en konstrunda utomhus genom att upptäcka statyer
med mera som finns där du bor
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Hör av dig till oss!
Aneby, Eksjö & Tranås
Bodil Nordgren
0704-31 39 28
bodil.nordgren@sv.se
Cecilia Liljeblad
0704-31 39 38

Nässjö
Camilla Karlsson
0720-76 85 64
camilla.karlsson@sv.se
Gunilla Borg
0704-31 39 21

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd &
Värnamo
Andréas Rydberg
0720-77 23 86
andreas.rydberg@sv.se
Anette Bergkvist

cecilia.liljeblad@sv.se
Cecilia Nelson
0720-79 68 25

gunilla.borg@sv.se
Madeleine Svärd
0704-31 39 36

0704-31 39 31
anette.bergkvist@sv.se
Marianne Blixt

cecilia.nelson@sv.se
Gränna, Habo, Jönköping &

madeleine.svard@sv.se
Marie Hammarin

0704-31 39 14
marianne.blixt@sv.se

Mullsjö
Anna Henningsson

0704-31 39 23
marie.hammarin@sv.se

Theresa Eriksson
0704-31 39 30

0704-31 39 02,
anna.henningsson@sv.se

Mia Undfors
0704-31 39 24

theresa.eriksson@sv.se
Sävsjö & Vetlanda

Carin Lätth
0704-31 39 45

mia.undfors@sv.se
Therese Fröberg

Emma Westerlind
0704-31 39 35

carin.latth@sv.se
Lovisa Jansson

0704-31 39 12
therese.froberg@sv.se

emma.westerlind@sv.se
Madeleine Sjöstrand

0704-31 39 08
lovisa.jansson@sv.se
Reka Tompa

sv.se/jonkopingslan

0704-31 39 18
madeleine.sjostrand@sv.se
Veronica Josefsson

0704-31 39 42

facebook.com/svjonkoping

0704-31 39 39

reka.tompa@sv.se

Växel: 036-19 00 40

veronica.josefsson@sv.se
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