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Kan vi hjälpa dig att förverkliga en dröm? Ja, det kanske vi kan genom alla cirklar, kurser 

och evenemang som vi erbjuder. Vi vill i alla fall gärna försöka! 

 

Våren blev inte som planerat, vi blev många som inte kunde röra oss fritt i samhället eller besöka vän-

ner och familj. Mycket av det vi planerat att göra gick om intet, men drömmarna finns kvar. 

Inom SV ställde vi inte in—vi ställde om!  

Vi skapade digitala mötesrum för de som önskade hålla sina cirklar på distans, vi erbjöd våra samver-

kande föreningar att hålla sina möten digitalt, vi skapade livesändningar.  

 

Nu till hösten hoppas vi alla på att vi ska kunna träffas som förr, men samtidigt har krisen gett oss alla 

en möjlighet till utveckling inom distansverksamheten. Kanske kommer det visa sig att den verksam-

heten inte bara finns kvar utan att den också kommer att öka  och utvecklas sida vid sida med våra fy-

siska träffar så att våra möjligheter att hjälpa dig att förverkliga en dröm blir ännu större. 

 

Med en förhoppning om en bra höst med många fysiska och digitala cirklar där vi kan träffas, må bra 

tillsammans och börja förverkliga våra drömmar! 

 
               Mari Sheiakh 

 

Förverkliga en dröm 

Foto av Thomas B, Pixabay 
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För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

      Hantverk & konst 

Knyppling   Makramé  

Knyppling är en form av handar-
bete och används bland annat för 
att tillverka spets. Att knyppla 
kan liknas vid en avancerad flät-
ning. Trådarna är lindade på sär-
skilda spolar och knyppelpinnar. 
Kursen vänder sig till alla åldrar 
och såväl nybörjare som erfarna,  

 

Vackra väggbona-
der,trendiga amplar och luf-
tiga draperier. 
En knut läggs till nästa och 
mellan fingrarna tar små och 
stora projekt form.  

 

Oljemålning  Akvarell  
Vi utforskar oljemåleriets möjlig-
heter tillsammans. Vi går igenom 
allt från grunderna och vad man 
behöver tänka på innan man star-
tar. Olika sätt att påbörja en mål-
ning, och själva målningsproces-
sen. 

 

Med eller utan tidigare erfaren-
het passar kursen dig som vill 
prova på akvarellmåleri. Vi lär 
oss grunderna samtidigt som vi 
experimenterar med olika tekni-
ker.  

 

Tenntrådsbroderi 
 

Mönsterkonstruktion  

Prova på tenntrådsbroderi 
Kostnad 1700 kr material till 
tenntrådsarmband med trefläta i 
tenntråd och svart skinn.  

 

Förändra ditt mönster efter din 
egen kropp. Vi anpassar oss och 
gör ett grundmönster efter din 
kropp, du kan också ta med ett 
mönster som du vill anpassa 
efter dig.  

Kom igång och sy  Näverstickning  
Ta med dig mönster och tyg till 
det du vill sy. Du får hjälp att 
komma igång, tips och råd som 
gör din sömnad lätt och du får en 
grund så du kan fortsätta själv 
med ditt sömnads arbete. 

 

En kurs om hur man stickar 
tekniken näverstickning eller 
konststickning som den ibland 
kallas. Vi lär oss hur man stickar 
tekniken, beräknar storlek och 
som extra tips hur man stickar 
utan att vända arbetet.  

 

Skinnsömnad  Brodera på Ylle  
Lär dig att sy i fårskinn t.ex : toff-
lor, vantar eller varför inte en 
prydnadskudde. Materialkostnad 
tillkommer! 

 

Lär dig grunderna och olika 
sömnadstekniker såsom,  
skarvsöm, bottensömmar,  på-
läggssöm och grannlåt. 

 

 
    Sticka strumpor Norrköping 1 ggr 33241 Lö             10.00     21 nov   495:- 

NORRKÖPING, POPSI Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris 

Brodera på ylle. Norrköping 1 ggr 32956 Lö 10.00 19 sep 495:- 

Påsöm, nybörjarkurs Brodera på 
ylle 

Norrköping 1 ggr 32950 Fr 10.00 2 okt 850:- 

Sticka snoddar med Johanna Wal- Norrköping 1 ggr 32951 Lö 10.00 3 okt 395:- 

Kurs hos Popsi! Brodera på ylle, 
fortsättningskurs. 

Norrköping 1 ggr 33002 Lö 10.00 17 okt 750:- 

Bottensömmar. Brodera på ylle Norrköping 1 ggr 32957 Må 17.00 19 okt 495:- 

Näverstickning Norrköping 1 ggr 33019 Lö 10.00 24 okt 495:- 

Sticka muddar Norrköping 1 ggr 33020 Lö 10.00 7 nov 495:- 

Skarvsöm. Brodera på ylle Norrköping 1 ggr 32955 On 17.00 18 nov 495:- 

4



 Sid 2                                             

 

LINKÖPING Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris 

Mönsterkonstruktion och 
klädsömnad 

Linköping 6 ggr 32818 On 17.30 23 sep 2595:- 

SÖDERKÖPING Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris 

Mönsterkonstruktion Söderköping 6 ggr 31696 On 10.15 2 sep 1700:- 

Mönsterkonstruktion Söderköping 3 ggr 31695 Lö 10.00 19 sep 850:- 

Kom igång och sy Söderköping 3 ggr 31697 Ti 15.00 1 sep 850:- 

Sticka, virka och krokning 
för nybörjare 

  3 ggr 31698 On 15.00 2 sep 0:- 

Overlock för nybörjare Sön-
dagar 

  3 ggr 31699 Sö 15.00 13 sep 850:- 

Kom igång och sy- detaljer Söderköping 3 ggr 31700 Lö 10.00 12 sep 850:- 

Kom igång och sy- detaljer- Söderköping 
Digital-intresseanmälan 

3 ggr 31920 Ti 10.00 8 sep 500:- 

Skinnsömnad nybörjare Söderköping 6 ggr 32447 Må 18.00 21 sep 750:- 

Skinnsömnad i Fårskinn. Söderköping 12 ggr 32448 To 09.30 24 sep 1100:- 

Skinnsömnad Söderköping 5 ggr 32469 Må 18.00 28 sep 650:- 

Makramé nybörjare, Söderköping 6 ggr 32747 To 18.00 15 okt 875:- 

Tenntrådsbroderi-gör ett 
armband med enkel fläta. 

Söderköping 6 ggr 32809 Ti 10.00 29 sep 1700:- 

                

VADSTENA Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris 

Knyppling Vadstena 9 ggr 32023 Ti 14.00 1 sep 850:- 

Knyppling Vadstena 9 ggr 32024 Ti 18.00 1 sep 850:- 

                

VALDEMARSVIK Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris 

Akvarell nybörjare Valdemarsvik 7 ggr 32471 Må 15.00 5 okt 600:- 

ÖDESHÖG Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris 

Lär dig måla med oljefärger 13 ggr 29730   17.00   2400:- 

   

Nyhet! 

Mönsterkonstruktion och klädsömnad  

i Linköping 

 

En utmärkt kurs för dig som vill designa och sy klä-

der. Vill man designa och sy kläder så måste man ha 

grundläggande kunskaper i mönsterkonstruktion. 

Det underlättar och öppnar nya vyer för din kreativi-

tet när du sedan kommer designa dina kläder.  

Du behöver inga förkunskaper, vi lär ut mönsterkonstruktion och du lär dig att konstruera en grundform i personliga 

mått, utifrån grundmönster skapar du sedan den modell du vill sy upp. Alla arbetar individuellt med sitt mönster och 

undervisningen anpassas efter varje deltagare.  

Kursledare: Malin Wändel Persson, utbildad mönsterkonstruktör, designer och inredningsarkitekt.  
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Vad gör egentligen hembygdsgårdsföreningar och bygdegårdsföreningar? 
Hembygdsrörelsen arbetar främst med att samla in information, föremål, bevara byggnader, visa lokala 
traditioner, folkkultur, bevara och dokumentera livet både förr och nu där verksamheten till stor del byg-
ger på medlemmarnas ideella insatser. 
 
De lokala hembygds– och bygdegårdsföreningarna har oftast den omgivande socknen/socknarna som bas 
för sitt verksamhetsområde och de finns inte bara på landsbygden utan kan även återfinnas i städer. Da-
gens hembygdsrörelse med hembygdsvård fyller en stark funktion i den allmänna samhällsdebatten gäl-
lande den lokala kulturmiljön men har även vidgats till att omfatta kulturmiljön och kulturarv i vidare 
bemärkelse och har ibland deltagit i den allmänna samhällsdebatten exempelvis rörande miljövård och 
byggnadsvård. 
 
Vill du bli medlem ? 
Vill du bli medlem i en förening för att bevara och föra vidare vårt kulturarv eller vill du prova något nytt i 
din hembygdsrörelse? Kanske vill du utforska och dokumentera livet under 70-, 80-talet eller raggar– och 
knuttekulturen, eller hur det såg ut i sjuttiotalshemmet. Ta då kontakt med din lokala hembygdsförening, 
bygdegårdsförening eller SV Östergötland! 

Här kan du hitta en Hembygdsförening eller Bygdegårdsförening nära dig: 

Bygdegårdarnas Riksförbund: https://bygdegardarna.se/  

Östergötlands Hembygdsförbund: https://www.hembygd.se/ostergotland  

Eller hör av dig till SV Östergötland, ostergotland@sv.se 

SV Östergötland samverkar med ett stort antal hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar runt om i 
Östergötland där det bedrivs studiecirklar och föreläsningar i många skiftande ämnen för medlemmarna.  

 

Hembygdsgårdar och Bygdegårdar 

Föreningar som arbetar för att bevara vårt kulturarv 
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Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening  

Kisa – Västra Enebys Hembygdsförening med hembygdsgård och museum är ett välbesökt turistmål såväl 
som ett intressant mål för studiebesök, evenemang eller bara för att strosa runt i parken eller ta en fika i 
hembygdsgårdens café.  
 
Hembygdsgården ligger centralt i Kisa samhälle på en bergsudde i en naturlig park med stora tallar, mos-
siga hällar och med en underbar utsikt över Kisa-sjöns södra del. Vid hembygdsgården har det återupp-
byggts ca 15 hus av olika slag, bla ”Logen” som är föreningens museum med över 1000 olika föremål från 
olika tidsepoker. Museet är uppdelat i olika avdelningar, en samling vagnar och slädar, mjölkhantering, 
brandbekämpning, jakt och fiske mm. På hembygdsgården finns även ett fotomuseum med bilder av 
kända Kisa-fotografer.  
 
Inom hembygdsföreningen finns en Torpkommité som bildades på 1970-talet och där eldsjälar genom 
åren inventerat och märkt ut torpruiner i socknarna Kisa, Tidesrum och Västra Eneby. Idag finns en torp-  
och kulturbebyggelsekarta med ca 1000 torp markerade. I stort sett alla torp, torpruiner eller grunder är 
utmärkta med kopparskylt(ca 900st) där uppgifter finns om gårdstillhörighet, typ av torp, siste brukare 
eller boende samt när torpet upphörde. 
 
Mer om Kisa—Västra Eneby Hembygdsförening kan du hitta på https://www.kisahembygdsgard.se/  
 

Utsikt över Kisa-sjön 

Handdriven svarv 

Studiebesök 

Evenemang 
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Fårhållning och lammproduktion 

Studiecirkeln vänder sig till dig som funderar på att 

skaffa får, är fårägare eller är allmänt intresserad av att 

veta mer och genomförs i samarbete med Östgö-

talamm. Deltagarnas önskemål och erfarenheter är 

utgångspunkt vid planering av studiecirkelns upplägg. 

Uppge gärna dessa vid anmälan.  

Cirkeln kommer att beröra det mesta så som raser, 

byggnader, skötsel, foder, regler, sjukdomar mm och 

dessutom vad djuren har för behov från betäckning till 

slakt av lammen. 

10% rabatt på deltagaravgiften om du är eller blir med-

lem i Östgötalamm. 

Ledare: Crister Nilsson har arbetat inom den agrara 

sektorn, både praktiskt och teoretiskt, sedan mitten av 

60-talet.   

OBS cirkeln startar vid tillräckligt antal anmälda. 

Preliminär start september/oktober 2020.  

Natur, djur 

Optimal slaktlammsproduktion 

Detta är en studiecirkel för de som vill optimera sin slakt-

lammsproduktion. Den kräver förkunskaper som till ex-

empel någon form av grundkurs i lammproduktion eller 

att man hållit på med slaktlammsproduktion under många 

år. 

 

Medlemmar i Östgötalamm erhåller 10% rabatt på delta-

garavgiften. 

Studiematerial ingår i deltagaravgiften. 

 

Linköping ||4 ggr|32775||19.00||1100:- 

Mjölby|4 ggr|32776||19.00||1100:- 

Söderköping|4 ggr|32774||19.00||1100:- 

Motala||10 ggr| Arr 29641||19.00||990:- 

Söderköping||10 ggr| Arr 29646||19.00||990:- 

Valdemarsvik||10 ggr| Arr 29647||19.00||990:- 

Ydre||10 ggr| Arr 29643||19.00||990:- 

Åtvidaberg||10 ggr| Arr 29644||19.00||990:- 

Höns i trädgård  

Funderar du på att ha höns i trädgården? Vi går igenom 

praktiska detaljer om hur du enkelt kan hålla egna höns. 

Studiecirkeln ger kunskap om skötsel, behov och utfod-

ring. Lär dig mer om raser, avel, sjukdomar och regel-

verk.  

Nyhet!  Förarintyg Båt (semidistans) 

Med ett förarintyg (båtkörkort) visar du att du har grundläggande kun-

skaper och förmåga att framföra en fritidsbåt (upp till 12 x 4 meter) inom-

skärs och i kustnära vatten. 

Efter avslutad kurs anordnas en examination/förarintygsprov inför för-

hörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB). Examin-

ationsavgift ingår ej i kursavgiften, utan tillkommer med 500 kronor + 50 

kronor för Intygsbok. Moms tillkommer. Du ska ha fyllt 12 år för att få 

skriva provet. 

LEDARE: Petter Magnusson har arbetat i folkbildningen sedan 2001 med kurserna förarintyget och kustskepparen. 

Han har även kurser i Sjöväder med färdplanering. Han är auktoriserad förhörsförättare av Nämnden för båtlivsut-

bildning.  

Tips: De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg. Intyget stämplas i din intygs-

bok från NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) efter godkänt prov, vilka anordnas efter varje kurs. 

Linköping|6 ggr|32781|Ti|16.00|8 sep|1900:-                           Valdemarsvik|6 ggr|32785|Ti|16.00|15 sep|1900:- 

Linköping|4 ggr|31225|Ti|18.00|6 okt|600:- 

Norrköping|4 ggr|31226|On|18.00|7 okt|600:- 

Söderköping|4 ggr|31224|Må|18.00|5 okt|600:- 
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För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

Jägarexamen 

Studiecirkeln är en fullständig Jägarexamen och innefattar 

teori och skytte. Den ger dig stimulerande inspiration att lära 

känna naturen och jakten. 

Du får kunskap om viltet med artkännedom, jakten, vapen, 

hundar och etik som ger dig de bästa förutsättningarna för att 

bli en ansvarsfull jägare. 

Studiecirkeln omfattar de kunskaper som krävs för godkänt 

teoriprov och skytteprover. Du skriver teoriprov, därefter trä-

nar du skytte (om du vill/ behöver)sedan genomför du alla 

skytteprov. 

Kursledaren ordnar med tider för träning och prov. Deltagarav-

giften gäller för teoritillfällen, sedan tillkommer provavgifter, 

avgifter för skytteträning och ammunition. 

|Söderköping|15 ggr|31227|Ti|17.30|1 sep|2850:- 

|Söderköping|15 ggr|31228|To|17.30|3 sep|2850:- 

|Valdemarsvik|7 ggr|32466|Ti|18.00|17 nov|0:- 

Nyhet! 

Från viltspårning till eftersök 

||6 ggr|32536||||2000:- 

Röjsågskörkort  RA+RB 

Lär dig sköta och hantera röjsågen på ett säkert och effektivt 

sätt. Omfattar de kunskaper som krävs för att klara proven för 

Röjsågskörkort RA+RB 

Cirkeln innehåller både teori och praktik. Lokal samt veckodag 

anpassas efter deltagarna.  Cirklarna startar så snart tillräckligt 

många deltagare anmält sig. 

Intresseanmälan: 

Natur, djur 

Motorsågskörkort A+B  

Praktisk och teoretisk utbild-

ning för att klara av proven för 

Motorsågskörkort A + B 

Cirklarna startar så snart tilll-

räckligt många deltagare an-

mält sig. 

 

Intresseanmälan: 

Boxholm||5 ggr|25550||||5300:- 

Finspång||5 ggr|29669||||5300:- 

Kinda||5 ggr|25549||||5300:- 

Linköping||5 ggr|29668||||5300:- 

Motala||5 ggr|29681||||5300:- 

Norrköping||5 ggr|25553||||5300:- 

Söderköping||5 ggr|31500||18.00||5300:- 

Vadstena||5 ggr|29682||||5300:- 

Valdemarsvik||5 ggr|13302||||5300:- 

Ydre||5 ggr|19209||||5300:- 

Åtvidaberg||5 ggr|31694||||5300:- 

Ödeshög||5 ggr|29683||||5300:- 

 

Motorsågskörkort nivå C 

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utö-

ver nivå A + B krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg. 

Fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med 

skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt 

fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd. 

 

Förkunskaper 

Du behöver ha minst 80 timmars erfarenhet i skogen samt A+B kör-

kort. Motsvarar kriterierna för nivå C och S för Säker Skog. 

 

Bra att veta 

Kursen omfattar 30 klocktimmar och är fördelad på 3 heldagar samt 

en halvdag teori. Kurserna i Motorsågskörkort nivå C startar löpande 

vid fulltecknad grupp. Intresseanmälan: 

Motorsågskörkort nivå C Boxholm||4 ggr|29673||||7190:- 

Motorsågskörkort nivå C Finspång||4 ggr|29674||||7190:- 

Motorsågskörkort nivå C Linköping||4 ggr|29675||||7190:- 

Motorsågskörkort nivå C Motala||4 ggr|29676||||7190:- 

Motorsågskörkort nivå C Norrköping||4 ggr|29677||||7190:- 

Motorsågskörkort nivå C Söderköping||4 ggr|29678||||7190:- 

Motorsågskörkort nivå C Valdemarsvik||4 ggr|29679||||7190:- 

Motorsågskörkort nivå C Ydre||4 ggr|29680||||7190:- 

Boxholm||6 ggr|9603||||3900:- 

Mjölby||6 ggr|29684||||3900:- 

Motala||6 ggr|29685||||3900:- 

Norrköping||6 ggr|1085||||3900:- 

Vadstena||6 ggr|19247||||3900:- 

Valdemarsvik||6 ggr|14951||||3900:- 

Ydre||6 ggr|2641||||3900:- 

Åtvidaberg|6 ggr|21246||||3900:- 

Ödeshög|6 ggr|29686||||3900:- 
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För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

      Hälsa & välbefinnande 

Meningen med livet - förklarat och diskute-

rat 

 

"Det händer att svaret på denna fråga är livsavgö-

rande. Det är lika viktigt att nå klarhet för eget välbe-

finnande, som för att kunna hjälpa andra." 

 

Innehåll: 

- Vi börjar med ett föredrag som tar upp olika aspekter 

på frågan om meningen med livet. 

- Sedan fortsätter vi med diskussion och reflektioner på 

föredraget. 

- Fika 

- Vi fortsätter med en friare diskussion med fler vinkling-

ar av ämnet 

 

Varmt välkommen!  

Linköping|1 ggr|32738|Ti|13.00—15.30|8 sep|100:- 

Linköping|1 ggr|32744|Ti|13.00-15.30|27 okt|100:- 

Linköping|1 ggr|32745|Ti|13.00-15.30|1 dec|100:- 

Nyhet! 

Mindfulness online 

Idag pratar vi mycket om att vara i nuet, men hur gör man och vad ger det dig?  

Mindfulness är ett förhållningssätt som handlar om att vara medvetet närvarande, genom att leva i medvetenhet om sig själv 

och vad som händer just i detta nu.  

Vi möts online i en liten grupp för att hitta lugnet i dessa oroliga och stressiga tider. 

Det är under oroliga tider som vi har som störst behov av att finna inre lugn, att samla sig, vara i nuet och hitta en balans för 

att inte drabbas av mental eller kroppslig ohälsa. 

Det behövs inga förkunskaper, endast internetuppkoppling och att du kan sitta ostört med din dator eller mobil.   

8 ggr|32867|Ti|18.30|1 sep|1050:- 

Medicinsk Yoga 

Välkommen till medicinsk yoga, en terapeutisk svenskut-

vecklad yogaform! Alla rörelser kan utföras sittande på en 

stol och du gör övningarna efter dina egna förutsättningar. 

Alla kan yoga, oavsett ålder och fysik, tidigare erfarenhet 

och smidighet. 

Linköping|10 ggr|32887|Må|18.00|28 sep| 

Linköping|10 ggr|32888|On|18.00|30 sep| 

Norrköping|7 ggr|30979|Ti|10.00|1 sep|950:- 

Norrköping|7 ggr|30980|Ti|12.00|1 sep|950:- 

Norrköping|7 ggr|30981|Ti|13.30|1 sep|1050:- 

Valdemarsvik|7 ggr|30945|To|11.00|3 sep|840:- 

Valdemarsvik|7 ggr|30946|To|13.30|3 sep|1050:- 

Retreat med yoga, meditation och gongbad 

Dagretreat med yoga, 

meditation och gong-

bad! 

 

Ett tillfälle för dig som 

vill komma ner i varv 

och lämna all stress för 

en dag. 

Välkommen till Ekbacken i natursköna Tryserum där 

lugnet kommer naturligt. 

 

Valdemarsvik|1 ggr|30947|Lö|10.00-15.00|3 okt|875:- 

Valdemarsvik|1 ggr|30948|Sö|10.00-15.00|4 okt|875:- 

10



 Sid 1                                             

 

För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkom-

mer om inget annat anges. 

      Matlagning, hem & trädgård 

Nyhet! 

Picklade och syrade inläggningar, läkande växter - matlagning 

för hälsan 

 

En kurs för dig som är intresserad av läkande kost. Vi går igenom: 

- Picklade och syrade inläggningar 

- Syrad, mjölksyrade inläggningar 

- fermenterade inläggningar och läkande växter 

Vid varje tillfälle lagar vi mat i team och vi avslutar sedan varje kurstillfälle med en avsmakningslunch och summerar det vi har 

lärt oss och tillagat under dagen. Vid varje tillfälle tar ni med en glasburk med påbörjad inläggning.  

2020-09-26 11:00  -  13:15 3 ggr 2595  kr             Arr 32819 

Inredningskurs - tips & idéer 

 

En introduktionskurs i inredning för dig som älskar inredning 

och vill lära dig mer. Vi går igenom: 

- Inredning med Feng Shui, du lär dig grunderna med att inreda 

ditt hem enligt den kinesiska läran Feng Shui. 

- Färglära, du lär dig grunderna som ger underverk för din in-

redning. 

- Ljussättning, du lär dig grunderna att ljussätta hemmet. 

Du får möjlighet att börja arbeta med ditt eget hem i denna 

kurs.  

Höststäda din trädgård/balkong - ta hand om perenner och 

örter 

 

En kurs för dig som vill skapa en grön oas hemmavid oavsett 

om du bor i villa, radhus eller i lägenhet. Vi går igenom: 

- Olika sätt att förbereda trädgården/balkongen inför vintern. 

- Designa din trädgård utifrån förutsättningar och planera 

perenner i trädgården som ger skönhet hela säsongen. 

- Kryddträdgård, vi tipsar hur du får dina kryddväxter att växa och frodas optimalt för att ge smakrika och härligt doftande 

skördar.  

Du behöver inga förkunskaper, målsättningen är att du som deltagare ska få grundläggande kunskaper. Kursen ska ge dig 

användbara verktyg för att skapa och ge förutsättningar för en grön miljö oavsett plats. 

2020-10-20 17:30 -  19:45 3 ggr 995 kr Arr 32817 

2020-02-27 17:30 -  19:45 3  ggr 995 kr Arr 32816 
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Fria Tankars Hem 
 

100 årsjubileum 
Den 24 september 2020 

 
 
 

Den första studiecirkeln i det som kom att bli SV, ”Fria tankars hem”, fyller 100 år den 24 sep-
tember 2020.  

På Gåsabol bodde bröderna Eric och Rudolf Carlsson. De ville sätta igång någon form av lokal 
studie- och diskussionsverksamhet eftersom bygdens ungdomar inte hade något forum för fritt 
meningsutbyte. Den 24 september kallade Eric Carlsson samman några av sina kamrater i SLU-
avdelningen för att starta en studiecirkel. Den fick namnet ”Fria tankars hem”.  

 
En skrift om det goda samtalet 

För att uppmärksamma jubileet kommer SV att ta fram en liten skrift om det goda samtalet. 
Skriften har fokus på verktyg för bättre samtal i fria tankars hem. Detta för att fria tankars hem 
behövs än (ännu mer) idag, och vart ska de ske om inte hos oss och med stöd av oss.  Besök oss 
på sociala media för att ta del av vad som är på gång under jubileét. 
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Släktforskning Grundkurs i samarbete med släktforskarna 
i Norrköping 

Grundkursen är det första steget för att ta redan på din släkt. 
Här får man lära sig de viktigaste källorna för att kunna säker-
ställa släkten i de olika kyrkliga dokumenten . 

söndag|3 ggr|29353||10.00-15.00||900:- 

Släktforskning, språk & humaniora 

För studiecirklar i samarbete med Släktforskarna i 

Norrköping görs anmälan  via hemsidan: 

www.slaktforskarna.se  För vissa cirklar är inte 

startdatum satt vid tryckning av detta program. 

Information finns hos Släktforskarna i Norrköping. 

Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktfors-

karna i Norrköping, 250 kr för 2020 

Släktforskning Texttydning grund i samarbete med släkt-
forskarna i Norrköping 

Det kan vara svårt att tyda handstilar av idag, men då vi går 
längre bak i tiden är det inte bara handstilen som kan ge pro-
blem. Bokstäverna tecknades exempelvis på ett annat sätt. 
Med hjälp av duktiga texttydare lotsas du in i böckernas hem-
ligheter.  

onsdag|Norrköping|3 ggr|29355||10.00||360:- 

Släktforskning Texttydning fortsättning 1 i samarbete 
med släktforskarna i Norrköping 

Påbyggnad till Texttydning grund, för de som gått grundkurs i 
släktforskning + texttydning grund 
Med hjälp av duktiga texttydare lotsas du in i böckernas hem-
ligheter. Efter grundkursen kan du gå vidare och bl a upptäcka 
bouppteckningar och domslut.  

 

måndag|Norrköping|4 ggr|29356||17.30||450:- 

onsdag|Norrköping|4 ggr|29357|On|10.00|26 feb|450:- 

Släktforskning Texttydning fortsättning 2 i samarbete 
med släktforskarna i Norrköping 

Påbyggnad till Texttydning forts 2. Med hjälp av duktiga 
texttydare lotsas du in i böckernas hemligheter. Efter grund-
kursen kan du gå vidare och bl a upptäcka bouppteckningar 
och domslut.  

onsdag|Norrköping|4 ggr|25884||10.00||450:- 

Släktforskning Texttydning fortsättning 3 i samarbete 
med släktforskarna i Norrköping 

Påbyggnad till Texttydning forts 3. Med hjälp av duktiga 
texttydare lotsas du in i böckernas hemligheter. Efter grund-
kursen kan du gå vidare och bl a upptäcka bouppteckningar 
och domslut.  

måndag|Norrköping|4 ggr|27775||17.30||450:- 

onsdag|Norrköping|4 ggr|27776||10.00||450:- 

Spanska lätt konversation, för dig som vill göra dig 

förstådd på resan eller i kontakt med spansktalande. 

Fokus är på det talade språket och att du ska förstå 

enkla meningar och kunna delta i enkla dialoger.  

Start vid 6 deltagare.  

 

Valdemarsvik|10 ggr|29851|On|18.00|30 sep|850:- 

Språk 
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 Sid                                               

 

 

Långt ifrån, men ändå nära. Så kan man uttrycka möten och sammankomster på distans. I år blev vi alla 
lite tagna på sängen så att säga, men vi ställde snabbt om med engagemang och en vilja till förnyelse från 
både medarbetare och cirkelledare. Här nedan kan du se några exempel på vad som kom ut av detta en-
gagemang. 

 

På distans 

Vi ställde inte in—vi ställde om! 

Texttydning hos Släktforskarna i  Norrköping valde att inte ställa in sina sista sammankomster, de avslutade di-

gitalt.  

Ledarskapsutveckling med Anton Hellström hölls via livesändning på FB.  

Trubaduren Mathias Brandin Beltramo jobbade hårt med att ta fram möjligheter till underhållning på distans för 

deltagare på äldreboenden och boenden för IF eftersom det är en mycket uppskattad och viktig del i  vardagen på 

boenden. 

Norra Promenaden höll live-konsert på distans. 

Musikfestival på distans i samarbete med Linköpings kommun. 

Jägarexamen i  Norrköping och Söderköping körde sina cirklar digitalt. 

Kid Vicious höll livekonsert från vårt musikhus. 

Liberalerna höll digital grundkurs. 

SPF-avdelningar höll digitala föreläsningar. 

Föreningen Warmoad höll bla sina cirklar i samhällskunskap och kvinnohälsa på distans. 

Agora i Linköping körde livestreamsändningar. 

Med mera, med mera! 

...OCH vårt musikhus i Norrköping startade med livesändningen Skärmen med musik, samtal och andra repor-

tage varje vecka som också kommer fortsätta under hösten. Skärmen är ett samarbete mellan Sv och Vi Unga 

Norrköping 
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För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

Dansmix för barn, ungdomar & vuxna 

Alla kan dansa! Ung som gammal, tjej som 
kille, med eller utan förkunskaper. Hos oss 
får du möjlighet att utvecklas i din dans och 
träffa andra med samma intresse.  

Dansmix med Vi 

Unga 

På barndanslektionerna är 

det dansglädje, lekfullhet och 

fantasi som vi fokuserar på. 

Vi tränar även kroppsmedve-

tenhet, rumsuppfattning och 

koordination. 

Vuxengrupperna krävs ingen 

förkunskap, här har vi roligt 

och dansar lite blandade sti-

lar. 

FÖRKUNSKAPER: Inga för-

kunskaper krävs i våra barn-

dansgrupper. 

I gruppen 16- 20år krävs 

några terminers dansande. 

BRA ATT VETA: Lediga klä-

der som vi kan röra oss i, bar-

fota eller en liten nätt dans-

sko, ta gärna med er vatten-

flaska. 

Lämna gärna mobilnummer 

och mejl i anmälan så att vi 

snabbt och enkelt kan nå dig 

med viktig information. 

Alla kursstarter är prelimi-

nära. Du får en kallelse till 

kursen med definitivt startda-

tum cirka en vecka innan 

kursstart. 

FRÅGOR?  Kontakta Erica 

Karlsson på  er-

ica.karlsson@sv.se 

Övrig Dans 

Mjölby 

Showdans Vuxengrupp i Mjölby|Mjölby|13 ggr|32310|To|18.00|27 aug|750:- 

Showdans i mjölby med vi unga 5-6 år|Mjölby|12 ggr|31716|Sö|15.00|30 aug|650:- 

Showdans i mjölby med vi unga 7-9 år|Mjölby|12 ggr|31717|Sö|16.00|30 aug|650:- 

Showdans i mjölby med vi unga 10-12 år||13 ggr|31718|Ti|16.30|25 aug|700:- 

Showdans i mjölby med vi unga 13-15 år||13 ggr|31719|Ti|17.54|25 aug|750:- 

Showdans i mjölby med vi unga 16-20 år||13 ggr|31720|Ti|19.30|25 aug|750:- 

 

Norrköping 

Showdans 4-5 år i Åby med Vi Unga|Åby|13 ggr|32391|Ti|17.00|25 aug|720:- 

Showdans 6-7 år i Åby med Vi Unga|Åby|13 ggr|32392|Ti|18.00|25 aug|720:- 

Showdans 8-9 år i Åby med Vi Unga|Åby|13 ggr|32393|To|18.00|27 aug|720:- 

Showdans 10-14 år i Åby med Vi Unga|Åby|13 ggr|32394|To|19.00|27 aug|720:- 

Showdans 4-5 år i Krokek med Vi Unga||13 ggr|32395|Sö|15.00|30 aug|780:- 

Showdans 6-7 år i Krokek med Vi Unga||13 ggr|32396|Sö|16.00|30 aug|780:- 

Showdans 8-9 år i Krokek med Vi Unga||13 ggr|32397|Sö|17.00|30 aug|780:- 

Showdans 10-12 år i Norrköping med Vi Unga|Norrköping|13 ggr|32398|To|17.00|27 

aug|880:- 

Internationell seniordans och linedance 

Block/Linedance dansas en och en, på linje eller 

i block. Kan även dansas i stor ring efter 

varandra. Vi dansar samba, rumba, fina valser, 

efter all sorts musik med härliga och medryck-

ande rytmer. Dansen är bra för Hjärna, Hjärta, 

Hälsa och Humör!  

Finspång|12 ggr|31693|To|14.00|17 sep|200:- 

Lär dig att dansa Bugg. 

Grund stegen i bugg,vi byter danspartner hela tiden för att 

lära oss att dansa med olika personer. 

Tag med vattenflaska och frukt, fika. 

OBS! Vi behöver fler killar i gruppen som vill lära sig att 

dansa bugg.  

Valdemarsvik|6 ggr|32451|Sö|17.00|11 okt|550:- 
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SV Östergötland har startat ett samarbete med den nybildade föreningen Hemlig Kultur i Mjölby.  

 

Ny förening i Mjölby 

”HEMLIG KULTUR är en ny scen för alterna-

tiv kultur, en kreativ arbetsplats och ett konst-

närskollektiv med spridning över hela landet. 

Tillsammans har vi en stor kreativ kraft och 

förmåga att göra intryck. Tillsammans kan vi 

utföra vilka verk vi vill.” 

Hemlig Kultur är en ideell kulturförening och ett kollektiv av artister och kreatörer med bas högst upp i Mjölby 
Kvarn, där medlemmarna i föreningen jobbar ideellt och engagerat med att iordningställa lokalerna så att 
Mjölby ska få en inspirerande och kreativ mötesplats!  
 
Hemlig Kultur i Mjölby är en plats för möten mellan människor av olika åldrar, intressen och bakgrund. Här går 
föreningen och dess medlemmars idéer från tanke till förverkligande med folkbildning som grund för verksam-
heten, kreativiteten får flöda, drömmar får ta form och man lär sig av och med varandra.  

Föreningen kommer att bjuda in till  workshops, föreläsningar och festligheter och där finns ett antal ateljéer till 
uthyrning samt flera större gemensamma utrymmen. Replokaler, Musikstudios, Målarateljéer, Kontorshotell, 
Snickeri, Balkongodlingsklubb, Tatueringsstudio, Stort kök med bar. 
 
Men föreningen stoppar inte där, de tittar framåt och har visioner.   I föreningens utveckling vill de som fas2 se 
en konsert-venue på nedre plan i industrihallarna och fas3 ska inkludera en konsthall som även kan fungera 
som konferenslokal och kontorshotell. 
 
Vi på SV Östergötland ser med spänning och glädje på hur det skapas ett nytt kulturcentrum i Mjölby! 
 
 
 
Vill du bli medlem i Hemlig Kultur kan du kontakta dem på deras Facebooksida eller på Instagram. 
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      Musik & media 

Sångworkshop med Marie-Anne Rydman 

Workshopen vänder sig till dig som vill gå på upp-

täcktsfärd i din egen sångröst och utforska röstens oa-

nade möjligheter. Vi kommer att jobba med övningar 

som väcker och stärker din naturliga sångröst. Oavsett 

tidigare sångerfarenhet kommer du att lyfta ditt per-

sonliga uttryck och locka fram modet att sjunga ut. 

Sångworkshopen bygger på lärandet utifrån gruppen. 

 

Jag som leder heter Marie-Anne 

Rydman och har stått på scenen 

och sjungit i 50 år både jazz, pop 

och rock. Jag är utbildad i musik 

och sång. Jag är också teater- och 

dramalärare. Jag har lång erfa-

renhet att hjälpa människor som 

har sånglängtan och som vill 

stärka sin röstkraft och väcka 

sångglädjen. Varmt välkomna! 

Linköping|3 ggr|32475|Ti|18.00|18 aug|1000:- 

Linköping|3 ggr|32883|Ti|18.00|22 sep|1000:- 

Linköping|3 ggr|32886|Ti|18.00|27 okt|1000:- 

Trumkurs för dig! Nybörjare nivå (grupp) 

 

Nu har du möjlig-

heten att i en 

mindre grupp av 

två lära dig grun-

derna i att spela 

trummor. 

Där ni tillsam-

mans utforskar 

takter och ryt-

mer. Vi kommer 

ta det steg för steg och utveckla ert spelande utifrån där 

ni är. Inga förkunskaper krävs. Det ska vara kul och 

inspirerande att lära sig!  

Linköping|5 ggr|32889|On|16.30|2 sep|1000:- 

Linköping|5 ggr|32890|On|18.15|2 sep|1000:- 

Gitarrkurs för dig!  Nybörjare nivå (grupp) 

 

Nu har du möjligheten att i en mindre grupp lära dig 

grunderna i att spela akustisk-  eller  elgitarr. 

Där ni tillsammans utforskar melo-

dier, ackord, spelsätt och låtar. Vi 

kommer ta det steg för steg och 

utveckla ert spelande utifrån där ni 

är. Inga förkunskaper krävs. 

Det ska vara kul och inspirerande 

att lära sig!  

Akustisk gitarr 

|Linköping|5 ggr|32891|Ti|17.30|1 sep|450:- 

El-gitarr 

Linköping|5 ggr|32892|Må|17.30|7 sep|600:- 

Med våra musikhus i Norrköping, Linköping, och 
Motala erbjuder vi otroliga möjligheter till att 
musicera och utveckla ditt intresse för musik och 
media.  

Vi har en rad olika utrustade lokaler så som REPLOKA-
LER med all utrustning (trummor, förstärkare PA mm) 
samt mycket populära utrustade MUSIKSTUDIOS 
(Datorer, ljudkort, mikrofoner mm) som du enkelt kan 
boka in dig i under veckans alla dagar. Besök vår fa-
cebooksida ”Sv Musik & media” så hittar du allt som hän-
der i Östergötland eller kontakta våra kompetenta verk-
samhetsutvecklare i respektive stad så hjälper vi dig 
igång.  

Vi hyr också ut replokaler/studios som du själv utrustar 
utefter eget behov.  

Här kan du bland annat: 

Repa i replokaler, Spela in i musikstudios, Träffa andra 
likasinnade , Spela in musikvideos, fota  

Livestreama konserter, föreläsningar mm, Spela in 
Podcast, Trycka kläder och merchandise  

Låna utrustning till, spelning, event och föreställningar., 
Livespelningar 

Gå en kurs i instrument (Gitarr, piano, trummor, bas mm) 
musikproduktion och liveljud. 
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För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

Linköping 

TSS grund steg 1 

Lär dig tecken som stöd för att underlätta kommunikationen 

med dina medmänniskor. TSS används som komplement till 

talspråket.  

Linköping|3 ggr|32842|On|09.00|23 sep|1000:- 

 

TSS fortsättning/repetition steg 2 

Vi repeterar och lär oss nya tecken samt dina önsketecken. 

Linköping|3 ggr|32843|On|09.00|16 sep|800:- 

 

TSS fortsättning/repetition steg 3 

Vi repeterar och lär oss nya tecken samt dina önsketecken. 

Linköping|3 ggr|32844|On|09.00|30 sep|800:- 

      Sociala området 

TSS 
Lär dig tecken som stöd för att underlätta kommu-
nikationen med dina medmänniskor. 
TSS används som komplement till talspråket. Att 
kunna kommunicera, förstå och göra sig förstådd 
är en mänsklig rättighet. 

”Tecken skapar möjlighet till interaktion, delaktighet 
& självständighet. ” 

Språklig stimulans 
Språk och minnesträning för dig som har afasi. Till-
sammans med andra får du träna talet med hjälp 
av logopedstudenter. 
Social gemenskap och personlig utveckling i en 
trygg miljö. 
OBS! Anmälan till dessa kurser sker genom vår 
hemsida. 

Språklig stimulans för personer med afasi steg 1 & 2 

LINKÖPING 

Linköping|12 ggr|32459|On|10.00|16 sep|1200:- 

 

Språklig stimulans för personer med afasi steg 3 

Linköping|12 ggr|32458|On|10.00|16 sep|1200:- 

Språklig stimulans för personer med afasi 

Norrköping|6 ggr|32460|To|09.30|17 sep|600:- 

Vi samarbetar med  

Afasiföreningen i Östergötlands län 

E-post: broder.ohman@gmail.com 

Afasiföreningen i Norrköping.  

Kontakt: afasinorrk@gmail.com  

Rabatt 25% för dig som är eller blir medlem i 

Afasiföreningen i Norrköping 

För att bli medlem kontakta Stefan Lundgren telefon: 

070 583 18 59 

mejl: slmaskinsevice@hotmail.se 

Uppge om du är medlem, eller ska bli, vid an-

mälan. Enskild medlem 250 kr år Familjemedlem-

skap 480 kr per år 
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För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkom-

mer om inget annat anges. 

För dig med funktionsnedsättning 

 
 
 
 
 
 
Kontaktperson och anmälan 
till cirklar för dig med 
funktionsnedsättning:  
Cecilia Beltramo 
070-738 23 62,  
cecilia.beltramo@sv.se 

Må bra- en tjejgrupp för personer med IF|Linköping|6 ggr|32341|Ti|17.00|15 sep|600:- 

Musikal för personer med IF|Linköping|7 ggr|32342|To|17.00|17 sep|500:- 

Körsång &quot;Blomster&quot; för personer med IF|Linköping|7 ggr|32344|Fr|09.00|18 sep|500:- 

It-Café för personer med IF|Linköping|5 ggr|32346|On|17.30|16 sep|400:- 

Skapande konst för personer med IF|Linköping|7 ggr|32348|On|17.00|16 sep|550:- 

Matlagning 1 för personer med IF|Linköping|7 ggr|32350|On|17.00|16 sep|750:- 

Matlagning 2 för personer med IF|Linköping|7 ggr|32352|On|17.00|16 sep|750:- 

Matlagning 3 för personer med IF|Linköping|7 ggr|32354|To|17.00|17 sep|750:- 

Matlagning 4 för personer med IF|Linköping|7 ggr|32357|To|17.00|17 sep|750:- 

Seniorträffar LSS|Linköping|7 ggr|32359|Må|09.30|14 sep|600:- 

Seniorträffar LSS|Linköping|7 ggr|32361|Ti|09.30|15 sep|600:- 

Seniorträffar LSS|Linköping|7 ggr|32364|To|13.30|17 sep|600:- 

Bok och läsecirkel för personer med IF|Linköping|7 ggr|32368|To|17.00|17 sep|500:- 

Sjung tillsammans för personer med IF|Linköping|7 ggr|32371|Ti|17.00|15 sep|500:- 

Musikgrupp för personer med IF|Linköping|7 ggr|32373|To|17.45|17 sep|500:- 

Naturvänner för personer med IF|Linköping|5 ggr|32739|To|17.00|17 sep|350:- 

Jultraditioner- teori och praktik för personer med IF|Linköping|3 ggr|32367|Ti|17.00|24 nov|450:- 

Dans och rörelse för personer med IF|Linköping|7 ggr|32369|Må|17.00|14 sep|500:- 

Zumba på sand för personer med IF|Linköping|5 ggr|32430|Sö|16.00|27 sep|400:- 

Rullstolsdans för personer med IF|Linköping|13 ggr|32464|On|10.00|16 sep|1000:- 

Högläsning TSS för personer med IF|Linköping|6 ggr|32465||||350:- 
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SeniorNet Norrköping 
 
Föreningen bildades 1998 och är en ideell förening, ideologiskt och politiskt oberoende.  
 
SeniorNet Norrköping verkar för att personer som är 55 år eller äldre lär sig använda datautrustning, men 
välkomnar även yngre deltagare i mån av plats till sina kurser. Deras ambition är att lära av varandra uti-
från individens behov och möjligheter, ”Vi umgås och lär varandra”.  
 
Föreningen håller både föreläsningar och kurser i sin ambition att lära varandra att hantera dator, pek-
platta eller smartphone. SeniorNet Norrköping vänder sig i första hand  till personer i Norrköpings kom-
mun och angränsande kommuner. 
 
För cirklar i samverkan mellan SeniorNet Norrköping och SV Östergötland är cirklarna rabatterade för 
medlemmar i SenioNet Norrköping. 
 
 
SeniorNet Linköping 
 
Föreningen är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden, den är ideologiskt och politiskt 
obunden och verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. Målet är att utveckla kun-
skapen hos seniorer, så att de ska kunna använda sig av och utnyttja digitala tjänster. ”Vi jobbar för att få 
ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt. ” 
 
För cirklar i samverkan mellan SeniorNet Linköping och SV Östergötland är cirklarna rabatterade för 
medlemmar i SenioNet Linköping. 
 

SeniorNet 

Föreningar som bidrar till digital delaktighet 

SV Östergötland samverkar med SeniorNet Norrköping och SeniorNet Linköping  som är två föreningar 
vars ambition är att sprida och utveckla den digitala kunskapen hos seniorer i samhället. Varje år håller 
föreningarna kurser för både medlemmar och allmänheten.  

På nästa sida hittar du  cirklar som SenioNet Norrköping och SenioNet Linköping erbjuder under hös-

ten, kontakta SV Östergötland om du vill anmäla dig. 

 

Vill du bli medlem hittar du kontaktuppgifter här: 

 

SeniorNet Norrköping: http://www.seniorit.se/  

 

SeniorNet Linköping: https://linkoping.seniornet.se/  

20



LINKÖPING Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Windows 10, allmän Linköping 6 ggr 32755 Ti 13.00 1 sep 450:-

Inkluderande design Linköping 1 ggr 32737 To 13.00 3 sep 500:-

OpenOffice / LibreOffice -
Introduktion

Linköping 5 ggr 31203 Må 13.00 14 sep 450:-

Apple Mac - Kom igång Linköping 5 ggr 32754 To 13.00 17 sep 450:-

Microsoft Word, grund Linköping 6 ggr 32757 On 13.00 23 sep 450:-

Mobiltelefon - Android
(Samsung, Sony, Huawei,
Doro mfl.) grund

Linköping 5 ggr 32741 On 13.00 14 okt 450:-

Ordbehandling - En allmän
genomgång

Linköping 5 ggr 32736 Må 13.00 26 okt 450:-

Windows 10, allmän Linköping 6 ggr 32756 Ti 13.00 20 okt 450:-

Inkluderande design Linköping 1 ggr 32742 Ti 18.00 20 okt 500:-

Inkluderande design Linköping 1 ggr 32743 Ti 13.00 24 nov 500:-

  

NORRKÖPING Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Officepaketet - dess
möjligheter

Norrköping 3 ggr 32764 Må 13.00 21 sep 350:-

Dator PC -
Fortsättningskurs

Norrköping 5 ggr 32765 Ti 13.00 22 sep 450:-

Dator PC - Uppföljning Norrköping 3 ggr 31363 On 13.00 23 sep 350:-

Android Smartphone -
Samsung - Grundkurs

Norrköping 3 ggr 32766 To 10.00 24 sep 350:-

iPad Surfplatta och iPhone
Smartphone - Grundkurs

Norrköping 3 ggr 32767 To 13.00 24 sep 350:-

Android Surfplatta -
Grundkurs

Norrköping 3 ggr 32768 To 10.00 15 okt 350:-

Officepaketet - dess
möjligheter

Norrköping 3 ggr 32769 Må 13.00 26 okt 350:-

Dator PC - Grundkurs Norrköping 5 ggr 32770 On 13.00 28 okt 450:-

Dator PC -
Fortsättningskurs

Norrköping 5 ggr 32771 Ti 13.00 10 nov 450:-

Android Smartphone -
Samsung - Grundkurs

Norrköping 3 ggr 32772 To 10.00 12 nov 350:-

iPad Surfplatta och iPhone
Smartphone - Grundkurs

Norrköping 3 ggr 32773 To 13.00 12 nov 350:-
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Viktigt att veta

Anmälan till cirkel eller evenemang sker via
SV Östergötlands hemsida eller via telefon om
inget annat anges.
Observera att vi inte regelmässigt skickar
bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Vi
skickar dig en kallelse/faktura före kursstart.
Har du uppgett en mejladress skickas
kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer
den med vanlig post.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en cirkel/
kurs före start om vi inte har tillräckligt
många deltagare. Du har då rätt att återfå
betald kursavgift.
Ångerrätt Din anmälan är bindande. Du har
möjlighet att ångra din anmälan inom 14
dagar från den dag vi bekräftat din anmälan.
Om du ångrar dig under ångerfristen kommer
återbetalning att ske av den deltagaravgift vi
eventuellt er-hållit av dig. Observera att för
cirklar i Dansmix gäller andra regler.
Regler för återtagande av anmälan efter
ångerfristen Om du avbryter en påbörjad
studiecirkel är du normalt skyldig att betala
hela deltagaravgiften.
Material Kostnader för studielitteratur och
eventuellt material ingår ej i deltagaravgiften
om inget annat anges.

Försäkring Alla deltagare är
olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och
från samt under studiecirkeln.
Reklamation Vid reklamation gäller
konsumenttjänstelagens regler.
Administration av personuppgifter
(GDPR) För oss på Studieförbundet
Vuxenskolan 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
Personnummer Om du av någon anledning
inte kan eller vill uppge ditt personnummer så
ber vi dig ta kontakt med oss.
Rabatter Eventuella rabatter kan ej
kombineras. Mer information om våra
anmälningsregler finns på vår hemsida
www.sv.se
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Kontakta oss

Service anmälningar,
kallelser, fakturor,
lokalbokning och service till
cirkelledare och förening
     
Therese Karlsson, sociala
området och kontoret i
Linköping; 013-31 40 70
therese.karlsson@sv.se
Ann-Sofie Alexander, Lokal
Kraft och kontoret i Valdemar-
svik; 0123-519 39 ann-
sofie.alexander@sv.se
Carl Lindman, Musik &
media; carl.lindman@sv.se
Irene Remberger, Lokal
kraft; 011-10 05 35,
irene.remberger@sv.se
     
Social verksamhet
funktionsnedsättning,
invandrarverksamhet,
folkhälsa, seniorverksamhet,
SPF-föreningar
Cristina De Amaral,
Verksamhetsansvarig Sociala
området 013-327 28 79,
070-738 12 15,
cristina.de.amaral@sv.se
Cecilia Beltramo,
Verksamhetsansvarig
Funktionsnedsättning, 013-31
40 74, cecilia.beltramo@sv.se
Per-Arvid Land,
Administratör Sociala området
, seniorverksamhet 072-402
30 40 per-arvid.land@sv.se
Lubna Al-Samaraee,
Administratör och cirkelledare

invandrarverksamhet,
070-0914997,
lubna.al.samaraee@sv.se
Therese Karlsson,
Administratör; 013-31 40 70
therese.karlsson@sv.se
     
Musik & media, Musik,
Dans, Teater, Media
Kenny Lundström,
Verksamhetsansvarig
073-834 76 15,
kenny.lundstrom@sv.se
Albin Forsell,
Verksamhetsutvecklare,
albin.forsell@sv.se
Frej Samuelsson,
Verksamhetsutvecklare,
070-969 56 66 ,
frej.samuelsson@sv.se
Erica Karlsson,
Verksamhetsutvecklare
dans, 070-611 23 24,
erica.karlsson@sv.se
Mattis Svedberg,
Verksamhetsutvecklare,
076-9421360,
 mattis.svedberg@sv.se
Carl Lindman,
Administratör;
carl.lindman@sv.se
     
Lokal kraft, hantverk, djur &
natur, hem & trädgård,
historia & släktforskning,
humaniora, språk, mat &
dryck, grundor-ganisationer
och föreningar
Anna Eriksson,

Verksamhetsansvarig Lokal
Kraft 0123-77 39 33, 070-323
56 74, anna.eriksson@sv.se
Ann-Sofie Alexander,
Administratör &
Verksamhetsutvecklare Lokal
Kraft, 0123-519 39, ann-
sofie.alexander@sv.se
Frej Samuelsson,
Verksamhetsutvecklare Lokal
kraft 070-969 56 66 ,
frej.samuelsson@sv.se
Irene
Remberger, Administratör
011-10 05 35,
irene.remberger@sv.se
     
Ledning & Regionalt
uppdrag
cirkelledarutbildningar,
förtroendemannautbildningar
Andreas Hjelm,
Avdelningschef 072-716 40
70 013-31 40 71 ,
andreas.hjelm@sv.se
Alex Nejdemo, Vice
avdelningschef,
verksamhetsansvarig
regionalt uppdrag 011-323 02
50, alex.nejdemo@sv.se
Mari Sheiakh,
Kommunikatör, administratör
reg. Uppdrag
mari.sheiakh@sv.se
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Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland,
Vasavägen 3 582 20 Linköping

013 – 31 40 70, ostergotland@sv.se
www.sv.se/ostergotland


