Kursprogram våren 2021
SV Lundabygden

Hantverk
Språk
Dans
Fotografi
Matlagning
Släktforskning

Gå en kurs hos Studieförbundet
Vuxenskolan Lundabygden

Kunskap, gemenskap
och kreativitet

PLATS FÖR NYTÄNKANDE

Välkommen till SV
Praktisk information
Integritetspolicy
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

Avbokningsregler
● Boka din kurs genom att ringa, besöka oss,
via e-post eller på vår hemsida.
● 1 studietimme (stim) = 45 minuter.
● Studielitteratur, material eller råvaror ingår
inte i deltagaravgiften om så inte anges.
● Varje cirkeldeltagare är olycksfallsförsäkrad
under studietiden samt vid resa till och från
studielokalen.
● Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp en
sammankomst till exempel vid sjukdom.
● För mer information om anmälnings- och
avanmälningsregler besök vår hemsida
sv.se/lundabygden

Boka en egen kurs
Är ni en grupp som vill gå någon av våra kurser,
då kanske det passar bäst att boka en egen.
Många av våra kurser är öppna för bokningar av
grupper på tider som passar just er.
Kontakta oss för mer information:
lundabygden@sv.se, 046-211 70 80.

KONTAKTA OSS

Corona-info

Växel: 046-211 70 80

Besökstider:

Telefontid:
Mån-tor 09.00-12.00, 12.30-15.00

Bjärred
Lundavägen 2, 237 37 Bjärred
Ti, to 09.00-12.00

E-post: lundabygden@sv.se
Hemsida: sv.se/lundabygden
Sociala medier:
Facebook
facebook.com/svlundabygden
Instagram
instagram.com/svlundabygden

Lund
Glimmervägen 6, 224 78 Lund
Må-to 09.00-12.00, 12.30-15.00

Plats för dig!

Vi vill att du ska känna dig trygg när
du vistas i våra lokaler och deltar i
våra arrangemang. Därför har vi vidtagit flera åtgärder för att göra vår
verksamhet säker. Bland annat har vi
utökat våra städrutiner och väsentligt
minskat antal personer som får vistas
i våra lokaler.
Ring oss gärna eller besök
sv.se/lundabygden för en
uppdatering om vilka
restriktioner som
gäller just nu.

Läs mer på sv.se/lundabygden
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Vårens program
Kreativitet
Silversmide helgkurs
3 ggr | 1 395 kr | fre 16.00-19.00
samt lör & sön 12.00-16.30
5/3-7/3
Ledare: Cecilia Gynning
Slöjda i silver!
Gör dina egna smycken - ringar,
kedjor, halsband, infattningar till
stenar m.m. En helgkurs för dig
som vill prova på eller för dig som
vill arbeta mer intensivt med ditt
hantverk.

Silversmide fortsättning

Keramik barn/förälder

12 ggr | 2 790 kr | mån 18.30-20.45
start 15/2
Ledare: Cecilia Gynning

4 ggr | 1 610 kr | fre vv 15.30-17.45
start 12/2
Ledare: Christina Malmström

12 ggr | 2 790 kr | tis 19.00-21.15
start 16/2
9 ggr | 2 790 kr | tor vv 18.30-21.30
start 18/2
Ledare: Annika Johansson

4 ggr | 1 610 kr | lör vv 10.30-12.45
start 13/2
4 ggr | 1 610 kr | lör vv 13.00-15.15
start 13/2
Ledare: Jessica Leuhusen

Du arbetar individuellt med ditt
hantverk. I huvudsak gör vi ringar,
halsband, armband, örhängen,
infattningar och dräktsilver. Sedan
är du redo att skapa dina egna
smycken och låta kreativiteten flöda.
Goda råd och kunskap får du av våra
kompetenta ledare. I kursen ingår
teori.

Skapa i lera tillsammans med ditt
barn eller barnbarn. Från 7 år.
Det finns möjlighet att prova på
de flesta tekniker såsom drejning,
kavling, ringling, skulptering m.m.
Goda råd och tips får du av våra
kompetenta ledare.

Virka med silvertråd helgkurs
2 ggr | 1 040 kr | lör & sön 12.3015.30 | 20/3 & 21/3
Ledare: Cecilia Gynning
Lär dig tekniken att virka med
silvertråd. Du kan göra fantastiska
kreationer, till exempel armband
och halsband. På denna helgkurs får
du lära dig grunderna så att du kan
fortsätta att utveckla ditt hantverk
hemma. Kursen pågår under en helg
och du förväntas jobba hemma lördag
kväll.

Svartsmide
Keramik i Lund

Ledare: Andreas Heskebeck
12 ggr

4 195 kr

mån 18:30-20.45

start 15/2

Helgkurs
2 ggr
1 945 kr
lör & sön 08.45-12.30
24/4 & 25/4
2 ggr
1 945 kr
lör & sön 13.00-16.45
24/4 & 25/4
Svartsmideskurser för dig som inte har möjlighet att boka in en vardagskväll i veckan under en termin. Vi erbjuder helgkurser under våren för dig
som vill prova på smide.

Ledare: Bosse Persson
10 ggr
5 ggr

3 495 kr
1 750 kr

tis 18.30-20.45
tis 18.30-20.45

start 2/3
start 4/5

ons 15.00-17.15
ons 18.30-20.45
tor 13.00-15.15
tor 18.30-20.45
fre 13.00-15.15
fre 16.30-18.45
sön vv 13.00-15.15
sön vv 16.30-18.45

start
start
start
start
start
start
start
start

Ledare: Robin Hermansson
10 ggr
12 ggr
12 ggr
12 ggr
12 ggr
12 ggr
6 ggr
6 ggr

3
4
4
4
4
4
2
2

495
195
195
195
195
195
425
425

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

17/2
17/2
18/2
18/2
19/2
19/2
21/2
21/2

12 ggr | 2 950 kr | tis 15.00-17.15
start 16/2
12 ggr | 2 950 kr | tis 17.30-19.45
start 16/2
12 ggr | 2 950 kr | tor 16.00-18.15
start 18/2
12 ggr | 2 950 kr | tor 18.30-20.45
start 18/2
Ledare: Jessica Leuhusen
Både nybörjare och de som har jobbat
med keramik tidigare är välkomna
till våra keramikgrupper. Arbetet är
självständigt eftersom tekniken är
beroende på vilket föremål du väljer
att göra. Det finns möjlighet att prova
på de flesta tekniker såsom drejning,
kavling, ringling, skulptering m.m.
Du väljer själv vad du vill skapa och
hur föremålet dekoreras. Goda råd
och tips får du av våra kompetenta
ledare.
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Serieteckning 7-14 år

Vävning

Bugg fortsättning/håll igång

10 ggr | 1 500 kr | lör 10.30-12.00
10 ggr | 1 500 kr | lör 12.10-13.40
start 20/2
Ledare: Amro Hawary

12 ggr | 3 510 kr | mån 14.00-16.15
start 15/2
Ledare: Birgitta Björklund

5 ggr | 1040 kr | tor vv 19.00-20.30
start 18/2
Ledare: Camilla Pålsson

Science fiction, komik och äventyr!
Kom och testa på att teckna, först för
hand och sedan i dator. Vi övar även
på rörelseteknik.

Nybörjarkurs i fotografi
4 ggr | 2 150 kr | tis 18.00-21.00
start 2/3
Ledare: Eva Hallkvist

Du får kunskaper om förarbete,
uppsättning, vävning, uträkning
och montering. Väv mattor, dukar,
underlägg m.m.

Skrivande för nybörjare
10 ggr | 3 230 kr | ons 18.30-20.15
start 3/3
Ledare: Ulla Rööser

Vill du skriva en bok? Eller har
du kanske ett manus som legat i
Alla kan ta bilder, men varför inte
byrålådan flera år? Behöver du veta
ta steget att lära dig grunderna i
mer om perspektiv och berättarröst
fotografering, för att bli mer bekväm
och varför ska man undvika
med din kamera/mobilkamera och
lära dig knepen för att ta bättre bilder. adverb. Och vad är egentligen den
dramaturgiska bågen? Detta och
Under fyra lektioner går vi igenom
grundläggande kamerateknik med alla mycket mer går vi igenom på kursen.
inställningar och funktioner, grunderna Det kommer att bli hemuppgifter och
vi bollar våra texter med varandra och
i fotografering där vi tar fasta på
får råd och tips.
vad man skall tänka på när man
fotograferar.

Fortsättningskurs i fotografi

Fortsättningskursen är en fotokurs
där vi varvar teori med praktiska
övningar. Vi börjar kursen med att gå
igenom kamerateknik. Vi repeterar
kamerans inställningar och funktioner.
Efteråt blir det workshop med
övningsuppgifter för att träna på den
egna kameran.

7 ggr | 1 450 kr | ons vv 16.45-19.15
start 17/2
Ledare: Malin Stråby
Knyppling är en form av handarbete
och används för att tillverka spets. Att
knyppla kan liknas vid en avancerad
flätning. Trådarna lindas på knyppelpinnar. Sedan korsas och vrids
trådarna så att olika mönster bildas.

2 ggr | 875 kr | lör 14.00-17.00
17/4 samt 24/4
Ledare: Camilla Pålsson
Inga förkunskaper krävs.

Linedance nybörjare
5 ggr | 1 040 kr | sön vv 15.15-16.45
start 28/2
Ledare: Camilla Pålsson

Vi startar från början med grundsteg
och lättare danser till olika musikstilar
och olika tempo.

Linedance fortsättning
5 ggr | 1 040 kr | sön vv 13.30-15.00
start 28/2
Ledare: Camilla Pålsson
Linedance som har amerikanska
rötter, är en dans som alla kan
utöva. Vi dansar enskilt på rad så du
behöver ingen danspartner, ändå är
gemenskapen stor. Linedance är roligt
och samtidigt en perfekt motionsform.

5 ggr | 2 690 kr | tis 18.00-21.00
start 13/4
Ledare Eva Hallkvist

Knyppling

Bugg intensiv

Linedance senior fortsättning
8 ggr | 1 240 kr | tor 16.45-18.15

start 18/2
Ledare: Camilla Pålsson

Florist för en kväll på Borgeby
slott
1 gång | 545 kr | tor 18.00-21.00
18/3
Ledare: Tina Wilkinson
Denna kväll är för dig som vill lära dig
små knep att ta till hemma när du ska
binda buketter och skapa härliga
blomsterarrangemang!
Kursen hålls hos Blomsterfén på
Borgeby slott.

Dans

Mat och dryck
Husmanskost med
Patrik Engfors
5 ggr | 2 370 kr | tis vv 18.00-21.00
start 16/2
Ledare: Patrik Engfors
Under ledning av Patrik Engfors som
varit med i Sveriges mästerkock
kommer du att få lära dig hur du
lagar riktigt god husmanskost både till
vardag och till fest. Vi tar vara på de
svenska traditionerna och smakerna
och lär oss laga flera älskade rätter
från grunden.

Bugg nybörjare
5 ggr | 1040 kr | tor vv 19.00-20.30
start 25/2
Ledare: Camilla Pålsson
I nybörjargrupperna kan du vara helt
utan förkunskaper och dansvana. Vår
dansledare handleder och instruerar
dig.
Efter genomgången danscirkel kan
du gå ut på dansställen, gå på fest,
eller bal och känna att du behärskar
dansstegen.
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Stoppa korv
1 gång | 1 130 kr | lör 10.00-16.30
10/4
Ledare: Marcel Gobec
Du får grundläggande charkkunskap,
lära dig att stoppa och tillaga korv.
Hygien, redskap, korvtyper, råvaror,
kryddor/tillsatser, tarmar/fjälster,
förberedelser, korvrecept och
variationer. Vi avslutar med avsmakning. Resten av korven tar du
med hem.

S
Språk
Latin
10 ggr | 1 095 kr | tis 18.30-20.00
start 2/3
Ledare Gunnar Graunmann
”Ni talar bra latin” populärvetenskaplig inledning. Vi
känner alla till inte bara bevingade
ord på latin, utan också massor
med låneord. Med utgångspunkt i
det vill kursen lära oss en hel del
elementärt latin och även något om
romarspråkets plats i historien. Vi går
även in på språk- och ordhistoria.

Övrigt
Släktforskning Steg 1 Arkiv digital
7 ggr | 2 265 kr | tor 18.00-20.30
start 18/2
Ledare: Dag Oredsson
Släktens historia väcker nyfikenhet.
Ett gammalt fotografi eller ett brev
eller kanske tingen vi ärvde väcker
lusten att forska i släkten.
Lär dig grunderna och tekniken!
Hur går det till att ta reda på din
släkts historia?
Lär dig hitta i arkiven!
Släktforskning kan bli en spännande
resa tillbaka i tiden. Kanske hittar du
också nya levande släktingar.
Kurserna kan komma att ges på
distans/zoom beroende på de då
gällande riktlinjerna.
Arkiv digital allt-i-ett-abonnemang
ingår i 13 veckor från kursstarten i
kursavgiften.
Egen laptop medtages.
Grundläggande datorvana nödvändig.

Svenska konversation
10 ggr | 495 kr | tis 13.00-14.30
start 9/3
10 ggr | 495 kr | ons 13.00-14.30
start 10/3
Ledare: Susanne Jansson
Detta är en kurs där vi fokuserar på
att prata, förstå och uttala svenska.
Vi samtalar kring olika teman med
hjälp av texter, bilder, nyhetsartiklar,
sånger m.m. Det är viktigt att alla får
komma till tals och att gruppen är
positiv, hjälpsam och trygg.

Emigrantforskning
5 ggr | 1 335 kr | tor 14.00-16.30
start 18/2
Ledare: Dag Oredsson
Vad hände med morfars faster som
for till Amerika? Fann hon lyckan? Var
slog hon sig ned? Har jag släktingar
på andra sidan Atlanten? Du lär dig
hitta i passagerarlistor, folkräkningar
och andra användbara register som
visar var dina släktingar tog vägen.
Du ska ha en egen laptop med
dig. Mac/PC spelar ingen roll.
Grundläggande datorvana nödvändig.
Abonnemang hos Emiweb ingår.
Litteratur ingår inte i priset men kan
köpas genom oss. Vi använder oss
också av Ancestry (ingår ej) och
därmed tillkommer kostnaden för ett
abonnemang där.

Rundvandring - Medeltida Lund
1 gång | 165 kr | lör 15.00-16.30
8/5
Ledare: Jaques Schultze
Hur var det att leva i vår stad under
medeltiden? Var det verkligen den
mörka tid man läst om? Hur såg
det ut i staden, hur luktade det, hur
gammal blev man? Gick du säker på
gatan om natten eller gällde det att
kunna försvara sig? Detta och mycket
annat intressant kommer du att få
höra om under vår tur.

Nosmix - en aktiveringskurs
med fokus på nosarbete
4 ggr | 1 290 kr | sön 14.15-15.45
start 23/5
Ledare: Åsa Olsson

Släktforskning Steg 2 Arkiv digital
7 ggr | 1 870 kr | mån 14.00-16.30
start 15/2
Ledare: Dag Oredsson
I denna kurs söker vi efter
ytterligare uppgifter som kan sätta
in våra släktingar i en mer levande
berättelse. Kursen vänder sig därför
till dig som gått en nybörjarkurs
eller på annat sätt inhämtat
grunderna i släktforskning och nu
vill komma vidare bortom de vanliga
kyrkoböckerna.
I kursen tittar vi på soldatarkiv,
bouppteckningar, domböcker,
skattelängder (särskilt mantalslängder), kartor och annat.
Även läsning av gammal text ges
utrymme i samband med detta.
Kurserna kan komma att ges på
distans/zoom beroende på de då
gällande riktlinjerna.
Du använder ditt egna Arkiv Digitalabonnemang (ingår ej) eller köper
genom oss ett abonnemang för 13
veckor för 395 kr.
Egen laptop medtages.
Grundläggande datorvana nödvändig.

En kurs där vi går igenom grundfärdigheterna i både personspår och
nosework. Nosework är en mycket
populär sport där hunden lär sig
känna igen och markera en doft, t ex
eukalyptus. Vi kommer också att göra
flera roliga sök- och nosövningar.
Plats: Järavallen

Arrangera en egen kurs
genom SV
Vill du tjäna extra pengar på att
lära ut om din passion? Kontakta
oss i så fall om möjligheten
att bli kursledare. www.sv.se//
lund/arrangerakurs

A
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