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Kurser och cirklar

Kurser och studiecirklar
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar. På sv.se/orebrolan
hittar du det senaste utbudet av
kurser och cirklar.
En studietimme motsvarar 45 minuter.

På webben kan du även läsa nyheter,
om våra projekt och hitta kontaktuppgifter till våra kontor i Örebro
län: Askersund, Hallsberg, Karlskoga,
Kumla, Laxå, Lindesberg och Örebro.

35% rabatt*

för dig som är medlem i
Villaägarna, Örebro kommun

ANMÄLAN
sv.se/orebrolan

Vår värdegrund hävdar principen
om människors lika värde baserat på
de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Vår syn på bildning bygger på
människans förmåga att själv forma
sitt liv tillsammans med andra
människor.
Den utgår från individens rättigheter
och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala
demokratin.
SV Örebro läns vision
Vi vill vara en del i att göra skillnad
för både individ och samhälle.

orebrolan@sv.se
Örebro
019-611 94 80

SV:s värdegrund
Studieförbundet Vuxenskolan är
en idéburen organisation med bred
folkbildningsverksamhet över hela
landet.

Karlskoga
0586-500 80

Hallsberg
0582-61 16 45
Starta en studiecirkel
Starta en egen studiecirkel om något
som intresserar dig. Att starta en
studiecirkel är kostnadsfritt och ni får
tillgång till lokaler hos oss.

SV och din integritet
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 www.sv.se

Bli cirkelledare
Vi söker alltid engagerade cirkelledare som vill dela med sig av sin
kunskap. Hör av dig till oss om du
har en idé!
Undvik parfym och starka dofter
För att alla ska kunna vara med ber
vi dig att undvika parfym och starka
dofter när du deltar i våra aktiviteter.
* Gäller ej på motor- och röjsågskörkort eller kurserna från SeniorNet.
Ange ditt medlemsnummer vid anmälan för att ta del av rabatterna.
Rabatten kan inte kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

Bildkälla
Omslag: Shutterstock, s. 5 Fredrik Nyman/Johnér Bildbyrå AB,

DATA OCH IT

DJUR OCH NATUR

Data med SeniorNet

Biodling för nybörjare

Du som är senior är välkommen till för-

Är du nyfiken på bin? Vill du lära dig

eningen SeniorNet där seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.
Örebro
Läs mer på s. 9

Gör din egen hemsida
Under denna kurs får du lära dig hur
man gör en enkel hemsida som ligger på
wordpress.com. Det är kostnadsfritt att
skapa en hemsida på Wordpress. Vi går
igenom grunderna du behöver känna till
för att starta din nya hemsida. Du bör ta
med dig egen dator till varje träff.
Ledare: Anders Carlsson
Örebro
3 ggr | 450 kr | Tisdag | 18:00-21:00
Start: 10 mars

Vardagsdata Nybörjare
Datorer är för många av oss en förutsättning för en fungerande vardag,
Du kommer att lära dig vad ett ”Fönster” ”Mapp” och ”Fil” är. Vi går igenom
grunderna i Internet och hur man söker
upp information, samt hur praktiska
saker som bank-id och andra liknande
tjänster fungerar.

grunderna för att bli biodlare? Vill du
lära dig grunderna att utvinna egen
honung? Under den här kursen får du
grundläggande kunskaper för att starta
en biodling.
Vi kommer bland annat att prata om
hur ett bisamhälle fungerar, biodlarens
utrustning, bihälsa, hur man startar ett
bisamhälle, avläggarbildning, drottningodling och honung.
Ledare: Johan Ingjald & Peter Tesell
Hallsberg
10 ggr | 1850 kr | Tisdag | 18:00-20:45
Start: 12 mars

Biodling för nybörjare
Under kursen får du lära dig hur du klarar av att sköta ett bisamhälle på egen
hand. Efter några kurspass får du möjlighet att köpa ett bisamhälle som du
ska lära dig sköta i kursledarens bigård.
Där får du ha dina bi fram till dess att du
känner dig redo att ta hem dem.
Ledare: Pierre Berhin
Vretstorp
10 ggr | 1800 kr
Start: Mars, specifikt datum kommer

Ledare: Jonas Ljungqvist
Karlskoga
7 ggr | 1100 kr | Tisdag | 10:00-12:00
Start: 18 februari, minst 6 deltagare

Vi startar löpande nya biodlingskurser tillsammans med biodlarna i
Örebro län! Se vår hemsida.

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se
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DJUR OCH NATUR
Hundskolan light
Vill du ta en promenad med din hund
och umgås med andra hundägare? En
praktisk och enkel kurs där du får chansen att lära känna din hund bättre. Du
får bland annat lära dig om olika hundraser och olika hundsporter.
Hunden ska vara minst 8 månader för
att kunna delta. Har du ingen hund, men
ändå vill delta i kursen går det naturligtvis bra.

Motorsågskörkort A+B
Motorsågen är farlig om den inte hanteras på rätt sätt. Lär dig hantera motorsågen rätt och säkert. Uppkörning för
körkortet hanteras av certifierad
instruktör med gedigen erfarenhet.
Örebro län
8 ggr | 4 500 kr
Kursmaterial tillkommer med 300 kr
Dag och tid bestäms vid första träffen
Start: Vid full grupp, 8 deltagare

Röjsågskörkort
Ledare: Rose-Marie Gustavsson
Örebro
3 ggr | 0 kr | Tisdag | 18:00-20:30
Start: 14 april

Jägarexamen
Har du ett intresse för djur, natur och
jakt kanske jägarexamen hägrar. Den
som skall jaga i Sverige behöver ha
kunskap om till exempel djur och natur,
viltvård, jaktformer, jakthundar, vapenhantering och skytte. Man måste också
veta vilka bestämmelser som reglerar
jakten.
En komplett jägarexamen består av
ett teoretiskt prov och praktiska delprov, kursmaterial ingår. Kostnader för
provavgifter tillkommer.
Ledare: Bengt Rönnqvist
Karlskoga
15 ggr | 1 500 kr | Onsdag | 18:0021:00
Start: 22 januari
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Lär dig att hantera röjsågen säkert och
effektivt. Målet är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA RB enligt
de krav som ställs inom Säker Skog.
Örebro län
8 ggr | 4 400 kr
Kursmaterial tillkommer med 300 kr
Dag och tid bestäms vid första träffen
Start: Vid full grupp, 6 deltagare

EKONOMI
Helt rätt
Vi jobbar utifrån ett studiematerial som
heter Helt rätt, framtaget av Konsumentverket i samarbete med FUB och
SPSM. Vi pratar bland annat om vad
öppet köp är, varför kvittot är så viktigt
och hur du tar ut pengar i bankautomaten. En del av FRITID - för dig med
intellektuell funktionsnedsättning.
Ledare: Anna-Lena Thornberg

F

Örebro
4 ggr | 0 kr | Tisdag | 16:30-18:00
Start: 17 mars, minst antal deltagare: 5

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se

FÖRFATTARSKAP
Skriv din livshistoria
Livsresan fortsätter så länge man lever!
Vi talar om disposition, minnen, familjen, barnperspektivet och mycket mer.
Ledare: Kerstin Olsson
Örebro
6 ggr | 540 kr | Torsdag, varannan
vecka
Start: Vid minst 5 deltagare

HÄLSA

Balansmodellen – egen erfarenhet
En självhjälpsgrupp för dig med depression, dystymi och/eller bipolär sjukdom.
Kom och prata med andra i liknande
situation och dela dina tankar och
erfarenheter, så väl praktiska som
känslomässiga.
I samverkan med föreningen Balans
Örebro län.
Örebro
8 ggr | Balansmedlem 0 kr, övriga 200kr
Måndag | 17:30–19:45
Start: 27 januari, minst 5 deltagare

Balansmodellen – anhörig
En samtalsgrupp för dig som är anhörig
till någon med depression, utmattningsdepression, dystymi och/eller bipolär
sjukdom. Kom och prata med andra i
liknande situation. Det kan leda till större insikt, acceptans och samförstånd.

Existentiell balans och välbefinnande
Hur och varför skapas stress, rädslor
och skuldkänslor hos oss människor?
Hur hanterar vi våra upplevelser och reaktioner?

I samverkan med föreningen Balans
Örebro län.
Örebro
8 ggr | Balansmedlem 0 kr, övriga 200 kr
Torsdag | 17:30-19:45
Start: 30 januari, minst 5 deltagare

Cecilia Ekman har samlat sina erfarenheter och reflektioner kring människans
existens och vårt agerande i sin bok Det
sanna ljuset i tillvaron – om existentiell
balans och välbefinnande. En bok som
bjuder in till samtal och reflektion.
Ledare: Cecilia Ekman

Anmäl dig på
sv.se/orebrolan

Örebro
5 ggr | 700kr | Torsdag | 18:00–20:15
Start: 6 februari, minst 6 deltagare

Fler kurser inom hälsa hittar du på nästa sida!

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se
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HÄLSA
Hjärntrött med kapacitet
Vill du utveckla strategier för att hantera din hjärntrötthet i vardagen? I samtalsform delar vi med oss av strategier
för att kunna hantera vardagslivet. Vi
kommer att fokusera på bland annat
mindfulness.
En hjärntrötthet kan uppkomma efter
en neurologisk sjukdom, skallskada,
strålskada, stroke eller hjärnblödning.
Personer drabbade av utmattningssyndrom och stark stress under lång tid kan
uppleva liknande symtom.
Ledare: Susanne Johansson
Örebro
6 ggr | 0 kr | Torsdag | 10:00–11:30
Start: 23 januari, sista anmälningsdag
13 januari, minst 5 deltagare

Mindfulness för nybörjare
Mindfulness är för dig som vill uppleva
mer lugn, harmoni och närvaro i livet.
Den här kursen är för dig som tröttnat
på att stressa runt i tillvaron och känna
oro för smått som stort. Vi kommer med
hjälp av kursmaterial och olika övningar lära oss att bli mer tillfreds med oss
själva och vår omvärld.
Ledare: Lars-Åke Atlesson
Örebro
8 ggr | 1095 kr | Fredag | 17:30–19:00
Start: 28 februari, minst 5 deltagare
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Må bra i din vardag
Vad är stress? Hur ser vår vardag ut och
hur återhämtar vi oss? Under sex lördagar tar vi reda på hur vi kan skapa förutsättningar för att må bra i vår vardag.
Ledare: Lena Johansson
Örebro
4 ggr | 650 kr | Lördag | 10:00-12:15
Start: 1 februari, sista anmälningsdag
24 januari, minst 5 deltagare

Må bra-kör
Att sjunga i kör är bra för hälsan. Om
du tycker om att sjunga är du varmt
välkommen till våra körer, inga förkunskaper krävs.
Ledare: Anders Ekstrand
Degerfors
14 ggr | 800 kr | Tisdag | 10:00-11:30
Start: 14 januari | Löpande intag
Fjugesta och Kumla
14 ggr | 800 kr | Torsdag | 10:00-12:00
Varannan gång i Fjugesta/Kumla
Start: 16 januari | Löpande intag

Må bra-träffar
Att umgås med andra, samtala och prova olika aktiviteter är roligt. I september
startar våra Må bra-träffar! En del av
FRITID - för dig med funktionsnedsättning.
F
Ledare: Nathali Ek
Örebro
8 ggr | 0 kr | Måndag | 17:00–18:30
Start: 17 februari, minst 5 deltagare

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se

KONST OCH HANTVERK
Knyppling
En hantverkskonst med långa trådar och
traditioner. Knypplingskursen riktar sig
till nybörjare och erfarna knypplare.
Under kursen utvecklar du din knyppelteknik och skapar nya hantverk.

Villaägarna i Örebro

Ledare: Kerstin Eriksson
Örebro
7 ggr | 850 kr | 15:00-17:30 | Udda veckor
Torsdag | Start: 16 januari

Akryl - intensivkurs
Akrylmålning från grunden där du får
grundläggande kunskaper och personlig
handledning. Vi lär oss former, komposition, färglära och olika tekniker samt
fakta om världens främsta konstnärer
och konstgrupper.

35% rabatt

Ledare: Hanna Gasanova
Örebro
8 ggr | 1395 kr | Måndag & Torsdag |
16:30-18:00
Start: 9 mars, minst 5 deltagare

för dig som är medlem i
Villaägarna, Örebro kommun
Rabatten gäller på SV Örebro läns
utbud av kurser och studiecirklar.
Undantaget motor- och röjsågskörkort
samt kurserna från SeniorNet.

Måla till musik
Kom och måla till musik tillsammans
med andra. En cirkel för dig som bor
i grupp- eller servicebostad. Ta med
dig personal/ledsagare om du behöver
hjälp till, från eller under aktiviteten.
Ledare: Gunilla Roth

Ta del av rabatterna
Ange ditt medlemsnummer vid
anmälan för att ta del av erbjudandet. Använd meddelandefältet om du
anmäler dig via webben.

F

Örebro
6 ggr | 500 kr | Tisdag | 16:30–18:00
Start: 28 januari, minst 6 deltagare

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se
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MUSIK
Akustisk gitarr, elgitarr och bas
Du väljer vilket instrument du vill foku-

Örebro
6 ggr | 200 kr | Begränsat antal platser
Tisdag | 12:45-14:45 | Start: 11 februari
Onsdag | 10:00-12:00 | Start: 12 februari

sera på och tillsammans med kursledaren hittar ni rätt nivå för just dig.

Må bra-kör
Ledare: Lars-Åke ”Lasse” Atlesson
Örebro
12 ggr | måndag–torsdag | 14:00-21:00
Löpande intag under terminen

Att sjunga i kör är bra för hälsan. Om
du tycker om att sjunga är du varmt
välkommen till våra körer, inga förkunskaper krävs.
Ledare: Anders Ekstrand

Enskild undervisning
12 x 30 min | 2 475 kr

Digital ljudinspelning

Degerfors
14 ggr | 800 kr | Tisdag | 10:00-11:30
Start: 14 januari | Löpande intag
Fjugesta och Kumla
14 ggr | 800 kr | Torsdag | 10:00-12:00
Varannan gång i Fjugesta/Kumla
Start: 16 januari | Löpande intag

Lär dig att spela in enklare produktioner
hemma, bra ljud till din podcast, Youtubekanal, eller instrument.

Måla till musik

Ledare: Jonas Ljungkvist

Kom och måla till musik tillsammans
med andra. En cirkel för dig som bor

Gruppundervisning
12 x 45 min | 1 860 kr | max 4 per grupp

Karlskoga
6 ggr | 950 kr | Måndag | 18:00-20:00
Start: 29 januari vid full grupp, 4 deltagare

i grupp- eller servicebostad. Ta med
dig personal/ledsagare om du behöver
hjälp till, från eller under aktiviteten.
Ledare: Gunilla Roth

Klassisk musiklyssning
Den populära studiecirkeln kring klassisk
musik är tillbaka, nu även med inslag av
opera. Lyssna till klassiska verk och lär
dig mer om kompositörerna och historier bakom skapandet av dessa
musikstycken.
Ledare: Katarina Pilotti, proffessionell operasångerska
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F

Örebro
6 ggr | 500 kr | Tisdag | 16:30–18:00
Start: 28 januari, minst 6 deltagare

Rockkören
Rockkör för äldre generationer och
pensionärer. Vi sjunger låtar från 50-,
60- och 70-talet, rock- och poplåtar som
det svänger om. Vi uppträder gärna på
konserter och pensionärsträffar!

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se

Trafikkunskap

MUSIK
Ledare: Inger Stähring

Vill du känna dig trygg när du går eller
cyklar i trafiken? Nu finns två träffar för
att prata och lära dig mer om trafikkun-

Örebro
14 ggr | 1 099 kr | Onsdag | 10.30-12.00
Start: 11 september

skap. Trafikkunskap är en del av SV Örebro läns satsning för ökad hälsa bland
personer med funktionsnedsättning.
Ledare: Maria Östby

F

Replokaler och musikstudio
Är du musiker men saknar replokal eller
behöver tillgång till utrustad musikstudio? Vi har replokaler i Hallsberg,
Karlskoga och Örebro. Vi har en musikstudio i Karlskoga och en i Örebro.

Örebro
2 ggr | 0 kr | 16:00–17:30 | 29 januari &
11 februari, minst 5 deltagare

Öppen diskussionsgrupp
För mer information ring:
Hallsberg, 0582-611 645
Karlskoga, 0586-500 80
Örebro, 070-856 31 19

Diskutera samhällsfrågor om exempelvis
framtiden, problemlösning, integration
och politik. Att träffa nya människor kan
ge nya insikter, tankar och bekantskaper.

Örebro:
Pennysound Studio: 072-220 72 40

Karlskoga
20 ggr | 0 kr | Måndag | 18:00-21:00
Start: 21 januari

SAMHÄLLE
Mitt val
Är du intresserad av politik och samhälle? Vill du samtala med andra och ställa
frågor till politiker? Vi kommer att fokusera på följande frågor:
• Hur kan jag vara med och bestämma?
• Vilka frågor tycker jag är viktiga och
vad säger politikerna?
Ledare: Maria Östby

Anmäl dig på
sv.se/orebrolan

F

Örebro
2 ggr | 0 kr | 16:00–17:30 | 18 februari
& 10 mars, minst 5 deltagare

Kurser med F är en del av SV Örebro
läns satsning för ökad hälsa bland personer med funktionsnedsättning.

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se
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SLÄKTFORSKNING
Grundkurs
Lär dig steg för steg hur du kommer

Läsning av gamla handstilar
I läsning av gamla handstilar får du öva
dig i att läsa gammal handstil ur olika
kyrkböcker och träna på texter med

igång med din släktforskning. Du får
bland annat lära dig vilka släktforskningsprogram och andra källor som finns
samt hur du dokumenterar ditt arbete.

början i 1800-talet och vidare bakåt.

Ledare: Gudrun Hoffmeister

Hallsberg
8 ggr | 990 kr | 18:30-21:00
Start: Löpande kursstart, minst 5 deltagare

Örebro
6 ggr | 1 190 kr | Tisdag | 17:30-19:45
Start: 11 februari, minst 6 deltagare

Förkunskaper: Grundkurs, Steg för steg.
Ledare: Birgitta Edholm

Fader okänd
Fortsättningskurs
En studiecirkel för dig som släktforskat
tidigare och som vill fördjupa dig i din
forskning.
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Du får lära dig olika sätt att hitta okända fäder i kyrkböckerna.

Ledare: Gudrun Hoffmeister

Förkunskaper: Grundkurs, Steg för steg
och Läsning av gamla handstilar.
Ledare: Birgitta Edholm

Örebro
6 ggr | 1 190 kr | Tisdag | 17:30-19:45
Start: 24 mars, minst 6 deltagare

Hallsberg
6 ggr | 775 kr | 18:30-21:00
Start: Vid full grupp, minst 5 deltagare

Grundkurs, Steg för steg

Släktforska med Arkiv Digital

Släktforskning ger dig svaren om din
bakgrund, hisnande levnadsskildringar
och förståelse för historien. Vem är jag
och var kommer jag ifrån? Inga förkunskaper behövs.

Du får lära dig att söka i kyrkböckerna
via Arkiv Digital. Viss datorvana är ett
måste för den här kursen.

Ledare: Birgitta Edholm

Förkunskaper: Släktforskning, steg för
steg och Läsning av gamla handstilar.
Ledare: Birgitta Edholm

Hallsberg
8 ggr | 1 190 kr | 18:30-21:00
Start: Löpande kursstart, minst 5 deltagare

Hallsberg
3 ggr | 390 kr | 18:30-21:00
Start: Löpande kursstart, minst 5 deltagare

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se

Datacirklar med SeniorNet
För att delta i SeniorNets cirklar
behöver du föranmäla dig och vara
medlem i föreningen SeniorNet.
Cirklarna
En cirkel omfattar minst tre träffar
och vi träffas i grupper med 3–10
deltagare.
Läs mer om cirklarna på
orebro.seniornet.se
Plats
SV Örebro läns lokaler på
Fabriksgatan 8, Örebro

Datacirklar
A Ettan

Grunder för att komma igång
med datoranvändning.

B Tvåan

För dig som vill veta mer om
datorns möjligheter.

C Trean
För datorvana

Organisera, kopiera, namnge
och flytta dokument, bilder
och mappar.

D Fyran

Hantering av inställningar,
appar och webbläsare.

E Android

Kom igång med din surfplatta
eller mobil.

F iOS Apple

Grunder i iPhone/iPad
användning

M Introduktion Vad innebär det att vara handcirkelledare
ledare i SeniorNet Örebro?

Pris
En cirkel kostar 200 kr. Vid cirklar
som använder tryckt material tillkommer en kostnad för materialet.
Anmäl dig till
SeniorNet
orebro@seniornet.se
orebro.seniornet.se

Fler kurser hittar du på nästa sida!

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se

9

SPRÅK
Engelska 3 nivåer

Hasse och Tage

Läs engelska på den nivå som passar dig.

Vi pratar om revyerna och filmerna,

Kurserna hålls dagtid i små
grupper. Vi använder en nivåanpassad
bok och tränar på grammatik efter behov.
Kontakta kursledaren för att få hjälp att
avgöra vilken grupp som passar just dig.

och tittar på delar ur klassiska pärlor i
herrarnas humorskatt. Kom och minns,
eller upptäck, komikerduon som trollband svenska folket under 60-, 70- och
80-talet.

Ledare: Catrine Jansson, 073-998 18 44
Löpande intag under terminen

Föreläsare: Emma Andersson

Kumla
12 ggr | 1 095 kr | Tisdag
09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30
Start: vecka 3

Det vi inte pratar om

Örebro
12 ggr | 1 095 kr | Onsdag
10:00 | 12:00 | 14:00 | Start: vecka 3
12 ggr | 1 095 kr | Torsdag
10:00 | 12:00 | 14:00 | Start: vecka 3

TRÄDGÅRD
Trädbeskärning
I denna kurs lär du dig trädbeskärningens grunder. Vi går igenom hur, när och
varför vi beskär och vilka verktyg man
använder vid trädbeskärning. Under
kursen får du information och tips om
hur du gör för att dina träd ska bära mer
frukt, vilka trädsjukdomar som finns och
hur man upptäcker dem.
Ledare: Lennart Asp
Örebro
3 ggr | 895 kr | Onsdag | 18:00-20:00
Start: 15 april, minst 6 deltagare
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FÖRELÄSNINGAR

I föreläsningsserien Det vi inte pratar
om bjuder vi in personer för att dela
med sig av personliga erfarenheter. Vi
vill bidra med ökad kunskap, förståelse
och nya möten kring ämnen som ofta
innefattar skuld, skam, och tabu.

Fler föreläsningar under våren:
• Antiinflammatorisk kost
• Framtidsfullmakt
• Att leva med afasi
• OCD- Tvångshandlingar och tvångstankar
• Ekonomi i samverkan med EKSAM
• Friluftsliv
• Biodling
• Hjärntrötthet och bemötande
• Kroppen och knoppen med Birgitta
Wallbom

Mer information
Alla aktuella föreläsningar finns att läsa
om på vår Facebook. Kontakta oss om
du vill veta mer om våra föreläsningar
eller om du har ett ämne du vill föreläsa
om tillsammans med oss.

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se

SAMVERKAN/NÄTVERK
Glädje och gemenskap – i samverkan med Anhörigcentrum
Örebro kommun.
En samtalsgrupp om glädjeämnen och
vardag. Gruppen träffas vid fyra tillfällen och samtalar kring olika tema, ex.
mat och njutning & glädje och humor.
Samtalsgruppen vänder sig till dig som
är anhörig till någon som är långvarigt
sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning/psykisk ohälsa och som bor i
eller vars närstående bor i Örebro kommun.
Ledare: Maria Östby
Örebro
4 ggr | 150 kr | Tisdag | 14:00-16:15
Start: 17 mars
Anmälan: Anhörigcentrum 019-21 32 30

Stödgrupp för anhöriga
Är du förälder, syskon, barn eller kanske nära vän till en person som lever
med psykisk ohälsa och är i behov av
din omsorg? Välkommen att delta i en
stödgrupp för anhöriga som anordnas av
Föreningen för Psykiatriskt samarbete
(FPS) i samverkan med SV Örebro län.
Örebro
8 ggr | Ej medlem 200 kr, medlem FPS
100 kr | Torsdag | 17:30-19:30
Start: 6 februari
Anmälan:
Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson
anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Under 2019 arrangerade SV Örebro län
cirka 3 000 kulturarrangemang i egen
regi och i samverkan med föreningar!

Föräldranätverk
Är du förälder och intresserad av att
träffa andra föräldrar och samtala? Vi
organiserar ett föräldranätverk och bjuder in gäster för kunskap och stöd.
Kontakta Maria Östby, för mer information: maria.ostby@sv.se

VÄLKOMMEN TILL VÅREN PÅ
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN ÖREBRO LÄN!

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se
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FÖR CIRKELLEDARE
Cirkelledarutbildningar
Som cirkelledare är du betydelsefull för
studiecirkeln och för oss på Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.
Vår cirkelledarutbildning vänder sig till
dig som är helt ny i rollen som ledare
och till dig som varit cirkelledare ett tag
men ännu inte kunnat delta vid tidigare
tillfällen.
Cirkelledarutbildningen ger dig möjlighet
att träffa andra ledare, öka din kunskap
om folkbildning och studiecirkeln som
arbetsform, samt ger dig redskap för att
utveckla och trygga dig i din roll som
ledare

ANMÄL DIG REDAN IDAG!
Vill du veta mer eller anmäla dig till en
kurs? Välkommen med din anmälan
redan idag. Du kan anmäla dig via vår
hemsida eller genom att höra av dig till
oss.
sv.se/orebrolan
orebrolan@sv.se
Örebro
019-611 94 80

Karlskoga
0586-500 80

Hallsberg
0582-61 16 45

Cirkelledarträffar
Vi vill visa vår uppskattning genom att
bjuda in till cirkelledarträffar där du får
möjlighet att mingla med andra cirkelledare för att utbyta erfarenheter med
varandra.

Aktuella datum
Aktuella datum för vårens utbildningar
och träffar hittar du på vår hemsida:
sv.se/orebrolan
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Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se

JAG VILL GÅ EN CIRKEL I:

JAG KAN LEDA EN CIRKEL I:

Anmälan och mer information: 019-611 94 80 eller 0586-500 80 | sv.se/orebrolan | orebrolan@sv.se
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Vi gör inte skillnad.
Det gör skillnad!

sv.se/orebrolan

orebrolan@sv.se

@svorebrolan

Örebro
019-611 94 80

Karlskoga
0586-500 80

Välkommen till SV Örebro län!

Hallsberg
0582-61 16 45

