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Texter och layout: Mari Sheiakh om ej annat anges. Med
reservation för eventuella tryckfel och ändringar.

Med Lust att lära!
Människor har i alla tider känt en lust att
lära nytt eller att lära mer inom ett visst
ämne. Inte för att göra en klassresa utan
för att göra en bildningsresa för sitt eget
höga nöje.
Med folkbildningens unika sätt att lägga
upp en studieplan och lärande där gruppen
bestämmer vad som ska läras ut och där
ledaren är en del av gruppen får individen
maximal utdelning av sitt deltagande.
Vi som jobbar på SV har vårt fokus på att
tillfredsställa människors lust att lära och
söker hela tiden nya ämnen och cirklar att
starta upp. Hör av dig till oss om du inte
hittar något i vårt studieprogram som lockar till lust att lära.
Mari Sheiakh
Kommunikatör SV Östergötland
mari.sheiakh@sv.se, 0726-006921
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Mat & dryck
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Har du som jag suttit framför tv´n
och tittat på bakningsprogram
eller framför datorn och förundrats över alla dessa fantastiska
bakverk de framställer så enkelt
och snabbt samtidigt som du själv
som bäst kan åstadkomma en
tårta med grädde och färdigköpta
marsipanrosor. Det nya med att
dekorera bakverk heter ju sockerpasta och det har jag inte en
aning om hur man gör. Men nu
finns möjligheten att lära sig här!
Mari

Linköping

Recept för den late

Matlagning för herrar

Kräm

"Äta bör man annars dör man"
På våra matlagningskurser får du kunskap, tips och inte minst socialt umgänge. Det är roligt att laga mat tillsammans med andra. Förgyll därför både
vardag och fest med härliga, smakfulla
och nyttiga rätter med inspiration från
olika delar av världen. Vispa, hacka,
koka, stek, smaksätt och servera!

Du behöver vatten, potatismjöl och
saft. Lite extra gott blir det om du har
frysta bär hemma i frysen.

Matkostnad tillkommer varje tillfälle.
Ledaren handlar ni delar på inköpskostnaden.
Vi står för basvaror

1 dl vatten
1 dl saft
1 msk potatismjöl
Ev. frysta bär efter behag
Blanda i kastrull, koka upp under vispning, låt kallna. Klart!
Kycklingwook med currysmak
Innerfile av kyckling, fryst

Varannan måndag

Wookgrönsaker, frysta

6 ggr | 950 kr | månd 11.00-14.00

Olja

Start Arr 23462

Curry

Varannan torsdag
6 ggr | 950 kr | tor 09.30-12.30
Start 12/9 Arr 26460

Linköping
Skapa med Sockerpasta
Lär dig skapa vackra tårtor och bakverk
med hjälp av sockerpasta.

Halvtina fileerna, skär dem i mindre
bitar, hetta upp oljan och stek fileerna
på hög värme, häll i grönsakerna, i
med curry, salt, svartpeppar och vad
annars du vill ha. Wooka (stek i olja
och het panna under omrörning) Klart!
Mums!

Mustig vintergryta, när du fått lite
glögg över i flaskan.

Att dekorera med sockerpasta är en
konstform för dekorering av bakverk.

Kött av det du har, biff, fläsk eller vilt.

Du kommer under tre tillfällen få en
grundutbildning i att arbeta med sockerpasta.

Lök, ev morötter
Grädde, Glögg

Du behöver inga förkunskaper för att gå
denna kurs.

Skär köttet i bitar, bryn köttet i gryta
(gärna i gjutjärn) skär löken i båtar,
morötterna i bitar och tillsätt i grytan.
Sänk värmen, i med glögg, grädde och
krydda efter behag, gärna med några
enbär. Låt småputtra tills köttet är
klart. Smaka av, servera och njut.

Kursledare: Özlem Zingal som har
mångårig erfarenhet inom bakningskonsten.
Material ingår i kurspriset. Vi bjuder på
en enkel fika.
3 ggr | 1000 kr | fre 17.30-19.45
Start 20/9 Arr 27653

Tips! Du kan också använda glöggen
för att smaksätta sås till stek.
Sid 4

Hantverk & konst
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Sy-lan
Välkommen på sy-an i Systudion I Fix
Trikåfabrikers gamla lokaler i Söderköping. Här sitter mycket textilhistoria i
väggarna.

Hantverk & Konst
Sticka en tröja, slöjda en skål, klä om din gamla stol (eller cykel) eller
måla och knyppla. Gjut i brons eller aluminium, skapa smycken i metall eller något i metall för trädgården! Inom ämnet hantverk hittar
du många olika cirklar som vi hoppas kan locka.

Skapardagen i Östergötland 2019
Skapardagen 2019 hölls den 11 juni i Söderköping där deltagarna fick prova på att
tova, sy i fårskinn, tenntrådsbroderi och intarsia. Det var en dag för cirkelledare
inom kreativa ämnen. En dag som gav inspiration och kompetensutveckling men
också spänning när en hiss mitt i allt gick sönder och cirkelledare blev fast där under en längre tid. Med alla var nöjda med dagen trots missödet.

I området finns en av Sveriges största
tygaffärer, Jofotex Tyger AB och även
www.korps.se som har ett stort sortiment av lin och ylletyger. Förutom att
sy,sy, sy och umgås med likasinnade så
finns det möjlighet att fylla på tyglagret :). Hos Sparven finns också ett TEXTIL-LOPPIS och en Ullcentrum-shop
med bl.a. svenskt ullgarn.

Det finns många lokaler så det finns
plats för många deltagare. Om intresse
finns kan man ha olika tema i olika rum
ex. medeltidskläder, overlock mm. Det
finns också ett par symaskiner och ett
par overlocks att låna.
lnfo: Eva-Lotta Nilsson 0738786092, epost: lotta@tygsparven.se
Start 20/9, Arr 250 66

Studiecirklar på Hemgården i
samarbete med SV
Träslöjd, folkdans, vävning, sömnad,
oljemålning mm
Anmälan till Hemgården 011-12 99 70
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Hantverk & konst
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Norrköping

Motala

Knyppling

Akvarell

Tekniken kan användas för att göra
spetsar, band och dukar mm. Kursen
vänder sig till alla åldrar och såväl nybörjare som erfarna, eftersom du får
individuell handledning av vår erfarna
ledare Gudrun Carlsson.

Arr 26988|Må|18.00|2 sep|700:-

Välkommen till min atelje i Motala och
experimentera i lekfullt akvarellmåleri!
Med eller utan tidigare erfarenhet passar kursen dig som vill prova på akvarellmåleri. Vi lär oss grunderna samtidigt som vi experimenterar med salt,
plastfolie, tryckteknik, collage, tusch
mm i våra bilder. Man kan ta med eget
material eller köpa papper, färg och
pensel av ledaren vi kursstart. Kaffe, te
och frukt ingår i kursen.

Valdemarsvik

5 ggr | 1500 kr | fre 09.00-12.00

6ggr
Arr 26989|Må|15.00|2 sep|700:-

Möbeltapetsering för nybörjare

Linköping

Möbeltapetsering för nybörjare, lär dig
att byta ut tyg och stoppning på gamla
möbler. Ta med en stol eller mindre
möbel/enklare arbete. OBS! Verktygs
och materialkostnad tillkommer.
(Beställs av Cirkelledaren)

Knyppling ojämna veckor

10ggr

Knyppling är en form av handarbete och
används bland annat för att tillverka
spets. Att knyppla kan liknas vid en
avancerad flätning. Trådarna är lindade
på särskilda spolar och knyppelpinnar.

Arr 26717|To|11.00|19 sep|

6 ggr | 780 kr | ons 14.00-16.30

Ort: Edsbruk

1600:Arr 26716|To|15.00|19 sep|
1600:-

Start 23/8 Arr 26448

Vävning/Älvestad skola
Du får lära dig vävningens alla moment:
utarbetande av vävbeskrivning, varpning, förskedning, pådragning av varp,
solvning, skedning, framknytning, överoch underbindning, vävning samt montering. Svårighetsgraden på uppsättningarna ökas efter hand.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
10 ggr | 1150 kr | ons 12.30-15.30
Start 11/9 Arr 27774

Vadstena

Start 11/9 Arr 26883

Knyppling

Ledare: Britt-Marie Clasén

Akvarell

Möt hösten i färg!

För dig som vill måla och inspireras

Lär dig mer om färgernas påverkan och
dess betydelse för vår välbefinnande.
Studiecirkeln tar upp grundläggande
färglära och du får prova på att göra
egen färganalys med hjälp av tyger.

tillsammans med andra.
Material köper du själv.
5 ggr | 600 kr | tor 18.00-20.30

Knyppling är ett anrikt och vackert
handarbete. Tekniken kan användas för
att göra spetsar, band och dukar mm.
Kursen vänder sig till alla åldrar och
såväl nybörjare som erfarna, eftersom
du får individuell handledning av vår
ledare Jeanette Astin.
8 ggr | 850 kr | tis 18.00-21.00

4 ggr | 550 kr | mån 18.00-20.30

Start 3/9 Arr 26874

Start 23/9 Arr 26009

Vävning

Trendspaning och julkransbindning

Du får lära dig vävningens alla moment:
utarbetande av vävbeskrivning, varpning, förskedning, pådragning av varp,
solvning, skedning, framknytning, överoch underbindning, vävning samt montering. Svårighetsgraden på uppsättningarna ökas efter hand. Inga förkunskaper krävs

Malin Wändel-Persson tar med er på en
trendspaning och ge lite konkreta tips
för inredningen. Vid andra tillfället gör
vi den fantastiska kransen för dörr eller
adventsljusen.
2 ggr | 700 kr | tor 17.30-19.45
Start 14/11 Arr 26861

12 ggr | 1150 kr | ons 13.30-17.00
Start 4/9 Arr 27671
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Hantverk & konst
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Söderköping

Återbruk- gör väska av dina

Handarbetscafé

Knyppling

kaffepaket.

Välkommen på Handarbetscafé hösten
2019!

Knyppling är ett anrikt, vackert handarbete med stark historisk förankring i
Östergötland. Tekniken kan användas
för att göra spetsar, band och dukar mm.
Kursen vänder sig till alla åldrar och
såväl nybörjare som erfarna, eftersom
du får individuell handledning av vår
erfarna ledare Gudrun Carlsson. Hon
har lång erfarenhet av textilt handarbete
och särskilt knyppling, där hon har deltagit i ett flertal av Svenska Spetsars
utbildningar.

Kostnad 1700 kr material till röd väska
ingår. Vill man finns material att köpa
till annat projekt. Man kan spara egna
kaffeförpackningar av plast.

Se även www.gudruncarlsson.se
SÖDERKÖPING
6 ggr | 700 kr | ons 18.00-20.30
Start 4/9 Arr 26981
Ledare: Gudrun Carlsson

Kom igång och sy
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.
3ggr
Arr 27187|Ti|15.00|10 sep|850:Arr 27186|Lö|10.00|14 sep|850:-

SÖDERKÖPING
6 ggr | 1700 kr | tis 10.00-13.00
Start 8/10 Arr 25578

Mönsterkonstruktion
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.
Med kursen får du en grund i att ändra
och anpassa som gör att du får bättre
passform på plaggen du syr.
Info :Eva-Lotta Nilsson0738786092.
SÖDERKÖPING
6 ggr | 1600 kr | ons 11.00-15.00

Vi träffas varje ONSDAG kl.18-20.30 ev.
ändringar meddelas i gruppen Handarbetscafé
Det är GRATIS att delta!
Välkommen till Sparven, Fixpunkten.
Grupp 1

Start 4/9 Arr 27721

Start 4/9 Arr 27719

Grupp 2

Akvarell-Vattnets väg

7 ggr | 0 kr | ons 18.00-21.00

Akvarellkurs vi utforskar vattnets väg
och det intuitiva måleriet.

Start 4/9 Arr 27722

Kräsen Textilkonsument

SÖDERKÖPING

Start 10/9 Arr 27720

Lär dig att sy i fårskinn t.ex : tofflor,
vantar eller varför inte en prydnadskudde. Materialkostnad tillkommer!

Ingången är mellan Braskens krog och
Stora entrén vid Fix godis och lokalen
ligger en trappa upp. Hör av dig om det
är svårt med att gå i trappa så vi kan
hjälpa till med hiss.

15 ggr | 0 kr | ons 18.00-21.00

6 ggr | 1500 kr | tis 18.00-21.00

Skinnsömnad

Onsdagen den 4 september startar vi
igång Handarbetscaféet för hösten. Vi
kommer vara i Sparvens lokaler på Fixpunkten. I samma byggnad kommer
Garnboden har sin butik. Garnboden
har öppet till kl. 18 om du vill få inspiration och/eller handla garn.

Vad ska jag välja för textilier? Hållbart,
miljövänligt och
schysst producerat. Vad kan man tänka
på när man handlar

Nybörjarstickning
Lär dig lägga upp, sticka rät och avigt.
SÖDERKÖPING

och använder textilier. Vi tittar på olika
material, tillverkning

Varannan måndag.

6 ggr | 1400 kr | ons 15.00-18.00

och hur det påverkar miljön under hela
livscykeln.

SÖDERKÖPING

Start 11/9 Arr 27723

Info: Eva-Lotta Nilsson 073-8786092

Fix trikåfabrikers historia

SÖDERKÖPING

Vi forskar, letar och dokumenterar om
Fix trikåfabrikers historia.

4 ggr | 350 kr | tis 10.00-13.00

5 ggr | 650 kr | mån 18.00-20.30
Start 16/9 Arr 26750

Skinnsömnad i Fårskinn
Lär dig att sy i fårskinn t.ex : tofflor,
vantar eller varför inte en prydnadskudde. Materialkostnad tillkommer!

Info: Eva-Lotta Nilsson 073-8786092
SÖDERKÖPING
5 ggr | 350 kr | mån 15.00-18.00
Start 23/9 Arr 27725

SÖDERKÖPING
10 ggr | 1100 kr | tor 09.30-13.00
Start 19/9 Arr 27172
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Start 29/10 Arr 27781

Hantverk & konst
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Experimentellt skapande i metall för nybörjare
Utifrån ett eget formulerat projekt/idé
får du här möjlighet att skapa förutsättningslöst i metall med olika tekniker, så
som smide, svetsning, nitning, bockning
med mera.
Gjutkurs i aluminium för nybörjare
Lär dig grunderna i sandgjutning. Vi
varvar teori med praktik och går igenom
grunderna för enklare sandgjutning av
aluminium. Vi arbetar med enklare reliefer och tillverkar egna gjutoriginal i trä,
termoplast med mera. Fritt skapande,
med storleksbegränsning av gjutna detaljer på ca 1 kg.
Skapa för trädgård
Svetsa och smid växtstöd med mera i
järn och plåt. Vi går igenom olika tekniker så som svetsning, bockning, nitning
med mera. Inga förkunskaper krävs.
Fokus ligger på fria skapandeprocesser
för det gröna rummet och utmaningar i
formgivningsprocesser.

Gjutkurs i brons

Smyckeskonst i brons

Lär dig grunderna i sandgjutning, inga
förkunskaper krävs. Vi varvar teori med
praktik och går igenom grunderna för
sandgjutning av brons. Vi arbetar med
enklare reliefer och tillverkar egna
gjutoriginal i trä, termoplast med mera.

Skapa smycken i brons, utifrån din egen
formgivning. Inga förkunskaper krävs.
Vi varvar teori med praktik och går igenom grunderna av enklare sandgjutning
av brons. Vi gör egen brons av koppar
och tenn samt pratar om mässing och
andra legeringar. Vi gör egna gjutoriginal i trä, termoplast med mera. Överraskningsmoment utlovas!

Vi gör egen brons av koppar och tenn
samt pratar om mässing och andra
kopparlegeringar. Alkemiska hemligheter avslöjas! Fritt skapande men med
begränsning av gjutna detaljer på ca
500 gram.

Skrotmöbler
Utifrån skrotmaterial av plåt, järn etc.
formger och tillverkar du dina egna
möbler/inredningsdetaljer med hjälp
av olika tekniker så som svetsning,
bockning, nitning med mera. Inga förkunskaper krävs. Stort fokus ligger på
komposition och egna upptäckter i
formgivning.

Sid 8

Smyckeskonst i blandade material
Skapa smycken utifrån din egen formgivning. Inga förkunskaper krävs. Här
får du experimentera med olika material, så som trä, metaller järn, brons, mässing, koppar) och olika tekniker, så som
gjutning, svets, smide med mera. Fokus
ligger på att kombinera olika material,
komposition samt stor vikt vid den
konstnärliga processen. Överraskningsmoment utlovas!

Hantverk & konst
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.
Experimentellt skapande i metall
för Nybörjare
Vadstena|2 ggr|Arr 27391|Ti|09.00|19
nov|2450:Vadstena|2 ggr|Arr 27400|Lö|09.00|23
nov|2450:Vadstena|2 ggr|Arr 27401|Ti|09.00|3
dec|2450:Vadstena|2 ggr|Arr 27402|Lö|09.00|7
dec|2450:-

Jag som är kursledare heter Richard
Damm.

Gjutkurs i aluminium för nybörjare

Jag har en Master of Fine Arts i metallkonst från Göteborgs universitet
och har en lång yrkeserfarenhet
inom området.

Vadstena|2 ggr|Arr 27393|Ti|09.00|8
okt|2450:Vadstena|2 ggr|Arr 27403|Lö|09.00|12
okt|2450:Skrotmöbler

Driver ett företag som specialiserat
sig för utsmyckning av arkitektur.

Vadstena|2 ggr|Arr 27398|Ti|09.00|15
okt|2450:-

Är även utbildad möbelsnickare och
konstsmed.

Gjutkurs i brons

Vadstena|2 ggr|Arr 27413|Lö|09.00|19
okt|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27394|Ti|09.00|24
sep|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27414|Ti|09.00|12
nov|2450:-

Jag har arbetat pedagogiskt under
flera år på både högskola, folkhögskola samt på eftergymnasial nivå.

Vadstena|2 ggr|Arr 27406|Lö|09.00|28
sep|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27415|Lö|09.00|16
nov|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27407|Ti|09.00|10
dec|2450:-

Skapa för trädgård

Vadstena|2 ggr|Arr 27404|Ti|09.00|26
nov|2450:Vadstena|2 ggr|Arr 27405|Lö|09.00|30
nov|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27408|Lö|09.00|14
dec|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27399|Ti|09.00|3
sep|2450:-

Smyckeskonst i brons

Vadstena|2 ggr|Arr 27416|Lö|09.00|7
sep|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27395|Ti|09.00|10
sep|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27417|Ti|09.00|17
sep|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27409|Lö|09.00|14
sep|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27418|Lö|09.00|21
sep|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27410|Ti|09.00|22
okt|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27419|Ti|09.00|1
okt|2450:-

Vadstena|2 ggr|Arr 27411|Lö|09.00|26
okt|2450:-

En stor portion upptäckarlust och
nyfikenhet för hantverk, material
och naturvetenskap styr min väg
framåt.

Det här gäller för höstens
kurser på Hantverksministeriet
Inga förkunskaper krävs. Verktyg och
förbrukningsmaterial ingår. Kostnad
för metaller tillkommer.
Bra att veta: Ta med oömma kläder.
Lättare fika ingår, lunch på egen hand,
kök finns i anslutning till lokalen.
Lördag 09.00-17.00 – Söndag 09.0016.00
Tisdag- onsdag
För långväga resenärer finns det en
uppsjö av bra boende i nära anslutning
till verkstaden. Följ länk nedan.

Smyckeskonst i blandade material
Vadstena|2 ggr|Arr 27397|Ti|09.00|5
nov|2450:-

https://www.visitostergotland.se/sv/
vadstena/boende/

Vadstena|2 ggr|Arr 27412|Lö|09.00|9
nov|2450:-

Sid 9

Natur, djur, hem & trädgård
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.
Höns i trädgård
Funderar du på att ha höns i trädgården? En liten flock som ger närproducerade och klimatsmarta ägg till husbehov? Vi går igenom praktiska detaljer
om hur du enkelt kan hålla egna höns.
Studiecirkeln ger kunskap om skötsel,
behov och utfodring. Lär dig mer om
raser, avel, sjukdomar och regelverk.
LINKÖPING 5 ggr | 820 kr | tis 18.00-20.15
Start 24/9 Arr 27112
NORRKÖPING 4 ggr | 820 kr | ons 18.00-20.15
Start 25/9 Arr 24487

Söderköping 4 ggr Arr 27111 Må 18.00
23 sep 820:Fårhållning och lammproduktion

Inred din trädgård med blommor och blad, med krukor och
konst eller med pickande
höns!
Ibland är det svårt att själv få
en blick av vad som passar i
ens egen trädgård eller i sitt
hem, då kan det vara bra att få
hjälp från människor med erfarenhet och kompisar att
bolla olika ideer med.

Feng shui, rum för rum
Lär dig se ditt hem med nya ögon
Feng Shui är läran om energi och
balans och används ofta i heminredning för att möblera i rum. Du
lär dig hur du ska tänka och gå
tillväga för att skapa en personlig
och harmonisk inredning. Du får
möjlighet att börja arbeta med ditt
egna hem i denna kurs.
Kursledare: Malin Wändel Persson, utbildad inredningsarkitekt,
designer.

Linköping

3 ggr | 995 kr | tor 17.30-19.45

Inred din trädgård/balkong på hösten

Start 3/10 Arr 26853

Låt dig inspireras hur du kan skapa/
anlägga en 'bro' mellan höstträdgård och
vår blomning. Vi kommer gå igenom de
bästa tipsen. Med tag papper, penna,
suddgummi och linjal. Fotografi på din
trädgård/balkong.

Trendspaning och julkrans bindning

Kursledare: Malin Wändel Persson, utbildad inredningsarkitekt, designer.
4 ggr | 1295 kr | tor 17.30-19.45
Start 12/9 Arr 27226

Julen står för dörren och Malin
Wändel-Persson vill ta med er på
en trendspaning och ge lite konkreta tips för inredningen. Vi
kommer även göra den fantastiska
kransen, vid andra tillfället, för
dörren eller krans för adventsljusen som ska stå på bordet och lysa
upp i mörkret
Kursledare

Drömmer du om egen djurhållning?
Eller är du redan etablerad fårägare
och lammproducent? Oavsett vilket har
du möjlighet att delta i en studiecirkel i
fårskötsel. Studiecirkeln omfattar 10
träffar inklusive studiebesök och innehåller råd och tips om fårskötsel och
lammproduktion. 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. Studiecirkeln genomförs i samarbete med Östgötalamm och vänder sig
till dig som funderar på att skaffa får,
är fårägare eller är allmänt intresserad
av att veta mer. Deltagarnas önskemål
och erfarenheter är utgångspunkt vid
planering av studiecirkelns upplägg.
Uppge gärna dessa vid anmälan.
10% rabatt på deltagaravgiften om du
är eller blir medlem i Östgötalamm.
Ledare: Crister Nilsson har arbetat
inom den agrara sektorn, både praktiskt och teoretiskt, sedan mitten av 60
-talet.
NORRKÖPING
10 ggr | 1170 kr | mån 18.30-20.45
Start 30/9 Arr 26179
MJÖLBY

Malin Wändel Persson, utbildad
inredningsarkitekt, designer
2 ggr | 700 kr | tor 17.30-19.45
Start 14/11 Arr 26861
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10 ggr | 1170 kr | mån 18.30-20.45
Start 23/9 Arr 26138

Natur, djur, hem & trädgård
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Motorsågskörkort A+B
Praktisk och teoretisk utbildning för att
klara av proven för Motorsågskörkort A
+B
Cirklarna startar så snart tilllräckligt
många deltagare anmält sig.

MERSMAK röjning finansieras av Landsbygdsprogrammet och genomförs med
stort engagemang av alla inblandade.
Det här är viktiga frågor! Vi vänder oss
både till dig som idag röjer själv eller
som skulle vilja börja röja själv, men
även till dig som anlitar hjälp för röjningen.

Intresseanmälan:
Söderköping 8 ggr Arr 13302 4750:Vadstena/Motala 8 ggr Arr 14692
4750:Åtvidaberg 8 ggr Arr 15044 4750:Ydre 8 ggr Arr 19209 4750:-

Aktiv förvaltning och underhåll av diken

Under våren har fyra kurser hållits i
Rimforsa, Kvarnvik, Björsäter och Horn

Funderar du på vad som gäller när du
ska underhålla diken på din fastighet?

För mer information när nästa omgång
startar och vilka orter det kommer att
vara.

Har du andelar i dikningsföretag, ett
dike som gränsar till en granne eller
arrenderar mark inom ett dikningsföretag?

kontakta: Anna Eriksson
anna.eriksson@sv.se 0123-77 39 33

Kom med i vår nya studiecirkel och lär
dig mer! I vårt område finns det många
diken som behöver underhållas för att
det ska gå att odla på åkermarken.

Jägarexamen

Det finns också dikningsföretag som
inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som
en vägförening och utan fungerande
markavvattning kommer det på sikt
inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.
Studiecirklarna sker med på uppdrag av
Jordbruksverket och med stöd från
EU:s landsbygdsprogram.

Du får kunskap om viltet med artkännedom, jakten, vapen, hundar och etik som
ger dig de bästa förutsättningarna för att
bli en ansvarsfull jägare.

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
tilllräckligt många deltagare anmält sig.
Intresseanmälan:
Boxholm 6 ggr Arr 9603 3700:Mjölby 6ggr Arr 15050 3700:-

För mer information kontakta:
Anna Eriksson anna.eriksson@sv.se
0123-77 39 33

Söderköping 6 ggr Arr 13809 3700:Linköping/Kisa 6 ggr Arr 15054 3700:Vadstena/Motala 6 ggr Arr 19247 3700:
-

Studiecirkeln är en fullständig Jägarexamen och innefattar teori och skytte. Den
ger dig stimulerande inspiration att lära
känna naturen och jakten.

Studiecirkeln omfattar de kunskaper
som krävs för godkänt teoriprov och
skytteprover. Du skriver teoriprov, därefter tränar du skytte (om du vill/ behöver)sedan genomför du alla skytteprov.
Kursledaren ordnar med tider för träning och prov. Deltagaravgiften gäller
för teoritillfällen, sedan tillkommer
provavgifter, avgifter för skytteträning
och ammunition.
Söderköping 15 ggr Arr 25904 Ti 17.30
10 sep 3400:-

Valdemarsvik 6ggr Arr 14951 3700:-

Valdemarsvik 15 ggr Arr 27396 Ti 18.00
22 okt 2250:-

Vikbolandet 6 ggr Arr 1085 3700:Åtvidaberg 6ggr Arr 21246 3700:-

Ydre 17 ggr Arr 27138 Ti 18.00 12 nov
2750:-

Ydre 6ggr Arr 2641 3700:-

Vikbolandet intresseanmälan Arr 28109
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Sociala området
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Vi välkomnar dig som har olika former av funktionsnedsättningar
till vår verksamhet.
Vi vill att du ska ha möjlighet att lära dig nytt, kunna förstå och påverka ditt liv. Vi
vill att du ska få växa och utvecklas tillsammans med andra i en trygg miljö där alla
är lika mycket värda. Vi vill möta dig på dina villkor.
Vi har verksamhet för flera olika målgrupper och samarbetar med intresseföreningar och stödorganisationer:
• Intellektuell funktionsnedsättning (FUB)
• Demens (Demensföreningen)
• Afasi (afasiföreningen)
• Psykisk funktionsnedsättning (Balans)
• Fibromyalgi (Fibromyalgiföreningen)
• Parkinson (Parkinsonföreningen)
• Autism, NPF (Attention)
Vi har studiecirklar inom skapande verksamhet, matlagning och hälsa, datorkunskap, dans, sång och musik, samt teater. Vi har samtalsgrupper och självhjälpsgrupper. Bok och filmcirklar. Aktivitetscirklar för personlig utveckling.
Vi vill gärna veta om du saknar någon aktivitet.
Studiecirklar finns både dagtid och kvällstid. Vi kan komma ut till boenden och daglig verksamhet och andra platser, för att ha cirklar.
SV har lång erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättning. Vi gör vårt bästa för
att du ska trivas. Vi har många glada och trevliga ledare som hjälper dig.
Vi har utbildning och cirklar för personal och anhöriga, bland annat tecken som
stöd, läsombudsutbildning, självhjälpsgrupper och ämneskunskap.

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

Linköping
TSS Inspirationsdag
En dag för dig som är van och vill ha
påfyllning. Förkunskaper: TSS Grund
1 ggr | 500 kr | tor 09.00-15.00
Start 3/10 Arr 27375

TSS grund
3 ggr|Arr 27370|Må|09.00|9 sep|
1000:3 ggr|Arr 27371|On|09.00|11 sep|

Kontaktperson:
Cecilia Beltramo
Verksamhetsansvarig funktionsnedsättning

1000:-

TSS fortsättning/repetition
steg 1
Vi repeterar och lär oss nya tecken samt
dina önsketecken.
3 ggr | 800 kr | ons 09.00-11.30
Start 18/9 Arr 27372

TSS fortsättning/repetition steg 2
Vi repeterar och lär oss nya tecken samt
dina önsketecken.
Förkunskaper: TSS Grund
3 ggr|Arr 27373|Må|09.00|21 okt|800:3 ggr|Arr 27374|On|09.00|23 okt|800:-
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För dig med funktionsnedsättning
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

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

Körsång 'Blomster' för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Zumba på sand för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Vi sjunger nya och gamla sånger tillsammans. Här kan alla vara med.

Rörelseglädje till härliga rytmer. För
dig, ungdom eller ung vuxen, kille eller
tjej som vill dansa i sanden på en inomhusstrand. För dig, som klarar mycket
själv, bor hemma eller i stödboende,
ledsagare/medföljare dansar gratis.

7 ggr | 500 kr | fre 09.00-10.30

Linköping

Start 13/9 Arr 27548

Dans och rörelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Musikal för personer med intellektuell
funktionsnedsättning

Vi dansar fritt och enklare ringdanser
och folkdanser tillsammans.

Här kan du vara med och sätta upp en
musikal. Bra om du kan sjunga och
dansa lite. Uppspel jul och vår.

Här kan även du som sitter i rullstol vara
med. Ledsagare krävs för personer med
rullstol.
7 ggr | 500 kr | mån 17.00-18.30
Start 9/9 Arr 27123

Rullstolsdans för personer med gravt
funktionsnedsättning
Rullstolsdans för gravt funktionsnedsatta. Vi dansar olika ringdanser och
folkdanser med ledsagare till varje rullstol.

7 ggr | 500 kr | tor 17.00-18.30

En söndag i månaden. Dansa barfota
eller på strumpor, duschmöjligheter
finns.
5 ggr | 500 kr | sön 10.00-11.00
Start 25/8 Arr 27238

Start 12/9 Arr 27540

Seniorträffar LSS
För dig som är ledig pensionär. Sång,
kryss, högläsning, fika. Social gemenskap.

Högläsning TSS för personer med intellektuell funktionsnedsättning

5 ggr|Arr 27532|Må|09.30|19 aug|
500:-

En bokcirkel för dig som älskar böcker
och behöver stöd av tecken. I den här
bokcirkeln läser ledaren för er med
hjälp av TAKK. Har du stort hjälpbehov
behöver du ha med ledsagare.

5 ggr|Arr 27149|Ti|09.30|20 aug|500:-

6 ggr | 350 kr | mån 18.00-19.00

5 ggr|Arr 27217|To|13.30|22 aug|500:-

Start 23/9 Arr 27362

7 ggr | 500 kr | ons 10.00-11.30

5 ggr|Arr 27661|Må|09.30|23 sep|500:
-

Start 11/9 Arr 27216

5 ggr|Arr 27663|Ti|09.30|24 sep|500:Ledare: Mathias Brandin Beltramo

Sjung tillsammans för personer med intellektuell funktionsnedsättning
Vi sjunger nya och gamla sånger tillsammans. Här kan alla vara med.
7 ggr | 500 kr | tis 17.00-18.30
Start 10/9 Arr 27144

Musikgrupp för personer med intellektuell
funktionsnedsättning
Här kan alla spela. Vi tränar på digitala
trummor, keyboard, gitarr och sång. Vi
spelar enskilt eller i grupp.
7 ggr|Arr 27585|To|17.30|12 sep|500:7 ggr|Arr 27586|To|17.30|31 okt|500:-
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För dig med funktionsnedsättning
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.
Bok och läsecirkel för personer intellektuell
funktionsnedsättning

Matlagning 1 för personer med intellektuell funktionsnedsättning

För dig som vill lyssna på bra böcker
tillsammans med andra. Vi pratar om
boken och fikar.

Vi lär oss laga enkla maträtter. Vi hjälps
åt att läsa receptet och tillaga maten. Vi
övar på att duka fint och sedan äter vi
tillsammans medan vi pratar och umgås.

7 ggr | 500 kr | tor 17.00-18.30
Start 12/9 Arr 27576

It-Café för personer med intellektuell
funktionsnedsättning
För dig som har provat själv och vill lära
dig mer, om surf, mejl, mess m.m. Du
kan ta med dig egen bärbar dator,
surfplatta eller telefon om du vill. Dator
finns att låna.
4 ggr | 250 kr | ons 17.30-19.45
Start 11/9 Arr 27550

Skapande konst för personer med intellektuell funktionsnedsättning
Vi målar, tecknar, pysslar och skapar
tillsammans. Här kan alla vara med.
Material ingår i avgiften.
7 ggr | 550 kr | ons 17.00-18.30
Start 11/9 Arr 27551

Naturvänner för personer med intellektuell
funktionsnedsättning
För dig som tycker om skog, växter och
djur. Tag med frukt, dryck och sittdyna.
Ledsagare krävs för personer med rullstol.
5 ggr | 350 kr | tor 17.00-18.30
Start 19/9 Arr 27553

Må bra- en tjejgrupp för personer med
intellektuell funktionsnedsättning
Vi gör aktiviteter, pysslar, lagar lättmål,
går på café, tipspromenad, etc. Vi läser
om vad som är bra att veta för att hela
du ska må bra. Vänskap, kroppen, känslor, vila, glädje, motion, m.m.
6 ggr | 600 kr | tis 17.00-19.15
Start 10/9 Arr 27534

Julkul för personer med intellektuell
funktionsnedsättning

Matkostnaden på 40 kr / gång faktureras efter cirkelns slut.
7 ggr | 760 kr | ons 17.00-19.15

Språklig stimulans
Språk och minnesträning för dig
som har afasi. Tillsammans 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.

Start 11/9 Arr 27364

Matlagning 2 för personer med intellektuell funktionsnedsättning
Vi lär oss laga enkla maträtter. Vi hjälps
åt att läsa receptet och tillaga maten. Vi
övar på att duka fint och sedan äter vi
tillsammans medan vi pratar och umgås.

Språklig stimulans för personer med afasi
steg 1 & 2
LINKÖPING
12 ggr | 1200 kr | ons 10.00-12.15
Start 18/9

Matkostnaden på 40 kr / gång faktureras efter cirkelns slut.

Språklig stimulans för personer med afasi
steg 3

7 ggr | 760 kr | ons 17.00-19.15

LINKÖPING

Start 11/9 Arr 27545

12 ggr | 1200 kr | ons 10.00-12.15

Matlagning 3 för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Start 18/9

Vi lär oss laga enkla maträtter. Vi hjälps
åt att läsa receptet och tillaga maten. Vi
övar på att duka fint och sedan äter vi
tillsammans medan vi pratar och umgås.
Matkostnaden på 40 kr / gång faktureras efter cirkelns slut.
7 ggr | 760 kr | tor 17.00-19.15
Start 12/9 Arr 27556

Matlagning 4 för personer med intellektuell funktionsnedsättning
Vi lär oss laga enkla maträtter. Vi hjälps
åt att läsa receptet och tillaga maten. Vi
övar på att duka fint och sedan äter vi
tillsammans medan vi pratar och umgås.
Matkostnaden på 40 kr / gång faktureras efter cirkelns slut.
7 ggr | 760 kr | tor 17.00-19.15
Start 12/9 Arr 27558

Vi bakar pepparkakor, gör julgodis och
julsaker tillsammans. Vi lär oss om julens traditioner.

Sid 14

Språklig stimulans för personer med afasi
NORRKÖPING
6 ggr | 600 kr | tor 09.30-12.00
Start 19/9

Hälsa & välbefinnande
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Linköping
Måbra Yoga
Blandning av olika yoga stilar så att det
passar många. Vi mjukar upp kroppen
med Kundalini/Medicinsk yoga, och
stretchar med Yinyoga. Övningar anpassas till deltagarna så i samma grupp kan
vara både nybörjare och erfarna. Klädsel/skor klädsel som tillåter röra på sig,
inga skor. Ta med egen yoga matta
12 ggr | 750 kr | ons 19.00-19.45
Start 4/9 Arr 27092
Ledare: Carmen Neemre

Yogalates
Skonsam träning som stärker mage och
rygg utan belastning på knän.
Träna smidighet, rörelsekoordination
och kroppshållning.

Zumba Gold
Internationella rytmer för dig som
snabbt vill komma i form och bli starkare. Inga hopp.
15 ggr | 750 kr | fre 10.40-11.25
Start 6/9 Arr 27110

Valdemarsvik
Medicinsk Yoga
Välkommen till medicinsk yoga, en
terapeutisk svenskutvecklad yogaform!
Alla rörelser utförs sittande på en stol
och du gör övningarna efter dina förutsättningar. Alla kan yoga, oavsett ålder
och fysik, tidigare erfarenhet och smidighet.
7 ggr|Arr 27021|To|11.00|5 sep|840:7 ggr|Arr 27022|To|14.00|5 sep|1050:Retreat med yoga, meditation

12 ggr | 750 kr | ons 17.45-18.30

och gongbad

Start 4/9 Arr 27156

Dagretreat med yoga, meditation och
gongbad! 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.

Zumba Gold
Rörelseglädje till musik från olika
kulturer. Lätta steg och rörelser

Valdemarsvik 1 ggr Arr 27422 Lö 10.00
5 okt 575:-

dans, lite styrka, en gnutta kondition,
aningen balans som avslutning stretch.

Valdemarsvik 1 ggr Arr 27772 Sö 10.00
6 okt 575:-

12 ggr | 750 kr | ons 16.45-17.30

Första hjälpen och hjärt-lungräddning
- BARN
Vad gör du om ett barn ramlar och blir
medvetslöst eller plötsligt sätter i halsen och inte kan andas? Det viktigaste
när det gäller att minska skador eller i
värsta fall död hos barn är att förebygga. Men allt kan vi inte förutse eller
förebygga. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till
barn, inklusive hjärt-lungräddning,
samt kunskap om hur du kan förebygga
barnolycksfall.
Upplägg
Kursen ger dig bland annat kunskap i
- L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
- Kontroll av livstecken
- Medvetslöshet – stabilt sidoläge
- Utföra hjärt-lungräddning
- Åtgärder vid luftvägsstopp
- Stoppa blödning
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Valdemarsvik|3 ggr|Arr
26714|Må|18.00|9 sep|400:Norrköping|3 ggr|Arr
26488|To|18.00|12 sep|400:-

Start 4/9 Arr 27157

Söderköping

Motala|3 ggr|Arr 26715|Ti|18.00|17
sep|400:-

Yogalates
Skonsam träning som stärker mage
och rygg utan belastning på knän.
Träna smidighet, rörelsekoordination och kroppshållning.

Linköping|3 ggr|Arr
26713|Må|18.00|30 sep|400:-

15 ggr | 750 kr | fre 09.50-10.35
Start 6/9 Arr 27109
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Musik & media

Är ni sugna på att starta ett band men har svårt att hitta lokal eller inte har alla instrument?
Eller kanske vill du dansa men vet inte vart?
Spela teater men har ingen med- eller motspelare?
Vi har svaren på dina frågor. Har du fler idéer om vad man kan göra, är du mer än välkommen att höra av
dig. Allt är möjligt!
Verksamhetsansvarig för Musik & Media är Kenny Lundström kenny.lundstrom@sv.se
Ny teatergrupp i Linköping
I höst startar vi en teaterkurs för vuxna!
Inga förkunskaper krävs bara en vilja
och nyfikenhet på att pröva att
jobba med teater tillsammans med
andra och släppa loss barnet inom dig!
Kursen kommer att hållas i Linköping
och mer information kommer att finnas på vår hemsida i augusti!
Var med i Mjölbys nästa Revy!

Välkommen till SV Östergötlands nya fotostudio i Norrköping!
Här har SV deltagare möjligheter att
låna kamera, datorer med redigeringsmöligheter och skapa vad ni vill
för gruppen, artisten eller föreningen.

Vårt nya fina kulturhus i Linköping!
I höst drar vi igång verksamheten på
riktigt med massor av spännande kurser och studiecirklar! Med ny fräsch
personal satsar vi stort! Välkommen
Albin Forsell!
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Under 2019 sätter Studieförbundet
Vuxenskolan upp en revy. Planerad
premiär är januari 2020. Vi söker skådespelare, dansare, manusförfattare, scenograf mm. Tanken är att alla som vill
vara med träffas och sen går vi vidare
därifrån. Detta är ett ideellt projekt där
alla åldrar är välkomna. Låter detta intressant så tveka inte att höra av dig till
Erica.
erica.karlsson@sv.se

Musik & media
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Norrköping
Studioinspelning|Norrköping|5
ggr|Arr 27740|Ti|18.00|17 sep|450:Gitarr (Grupp)|Norrköping|5 ggr|Arr
27741|On|18.00|18 sep|750:Sv:s Kör|Norrköping|5 ggr|Arr
27742|To|18.00|19 sep|600:Gitarr Nybörjare (Grupp) Norrköping 5 ggr Arr 28117 Må 18.00 16 sep
750:Gitarr (fortsättning) Norrköping 5
ggr Arr 28120 Ti 18.00 17 sep 750:Starta ditt egna musikföretag Norrköping 5 ggr Arr 28121 Må 18.00 23 sep
350:-

Spela instrument Oavsett om du är nybörjare, lite ringrostig eller vill
ta ditt musicerande till högre nivåer så har du hittat rätt. Vi har kurser för flera olika instrument, både som enskild cirkel och cirkel i
grupp.
Songwriting/musikproduktion Vill du lära dig enkla steg i låtskrivandet och produktion för att smidigt kunna släppa egen eller andras
musik? Hos oss hittar du cirklar där du får möjlighet att gå igenom
allt från låtidé till färdig produktion, inspelning, mix och master. Vad
vill du ha för roll i hela processen? Prova på att vara låtskrivare, producent, inspelningstekniker eller mix tekniker.
Teater Genom teaterkurserna på Studieförbundet Vuxenskolan får
du bland annat utforska hur en uttrycker känslor med hjälp av
kroppsspråk, träna på talteknik, samarbete och på att lyssna - både

Linköping

Mjölby

Artistiskt Uttryck Linköping 5 ggr Arr
27734 Ti 18.00 17 sep 750:-

Gitarr Nybörjare (Grupp) 5 ggr Arr
27746 Må 18.00 16 sep 500:-

Studioinspelning Linköping 5 ggr Arr
27735 Må 18.00 16 sep 400:-

Motala

Gitarr Nybörjare (Grupp) Linköping 5 ggr
Arr 27736 Ti 18.00 16 sep 200:Musikproduktion Semi Linköping 5 ggr
Arr 27738 Ti 18.00 17 sep 800:Rockband (Grupp) Linköping 5 ggr Arr
28111 Må 18.00 23 sep 800:-

Gitarr (Grupp) 5 ggr Arr 27743 Må
18.00 16 sep 500:Studioteknik 5 ggr Arr 27744 Må
18.00 16 sep 750:Liveljud 5 ggr Arr 27745 On 18.00
18 sep 500:-
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Gitarr (nybörjare Senior) Norrköping 10 ggr Arr 28122 Må 17.00 16 sep
750:Piano (Nybörjare kompisgrupp)
Norrköping 10 ggr Arr 28123 Må 17.00
16 sep 750:Piano (Nybörjare kompisgrupp)
Norrköping 10 ggr Arr 28124 Må 17.45
16 sep 750:-

Nu har du sett en del av vad som
händer inom musik & media i
höst, men det händer hela tiden
nya saker så surfa in på vår hemsida, www.sv.se/ostergotland,
för att se när det dyker upp något nytt!

Dansmix för barn, ungdomar & vuxna
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Mjölby
Barndans 5-6 år med Vi Unga
Mjölby 12 ggr Arr 27579 Sö 14.45 15 sep
680:Dansmix 10-12år med Vi Unga

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.

Mjölby 14 ggr Arr 27582 Ti 16.30 3 sep
750:Dansmix 13-15år med Vi Unga
Mjölby 14 ggr Arr 27583 Ti 18.15 3 sep
750:Dansmix 16-20år med Vi Unga
Mjölby 14 ggr Arr 27584 Ti 19.45 3 sep
750:-

Åby
Barndans 4-5 år med Vi Unga
Åby 12 ggr Arr 27603 To 17.00 12 sep
680:Barndans 6-7 år med Vi Unga
Åby 12 ggr Arr 27604 To 18.00 12 sep
680:Dansmix 8-9 år med Vi Unga
Åby 12 ggr Arr 27605 Ti 18.15 10 sep
680:Dansmix 10-14 med Vi Unga
Åby 12 ggr Arr 27606 Ti 19.15 10 sep
680:-

Boxholm

Norrköping

Barndans 5-6 år med Vi Unga

Skärkind

Boxholm 10 ggr Arr 27572 To 17.00 19
sep 640:-

Barndans 4-5 år med Vi Unga

Barndans 7-9 år med Vi Unga

Skärkind 12 ggr Arr 27588 To 17.00 19
sep 680:-

Boxholm 10 ggr Arr 27574 To 18.00 19
sep 640:-

Dansmix 13-15 år med Vi Unga

Dansmix 10-12år med Vi Unga

Skärkind 12 ggr Arr 27590 To 18.00 12
sep 680:-

Boxholm 12 ggr Arr 27575 Ti 17.15 17
sep 680:-

Barndans 6-7 år med Vi Unga

Barndans 4-5 år med Vi Unga

Dansmix 13-15år med Vi Unga

Skärkind 12 ggr Arr 27593 On 17.00 11
sep 680:-

12 ggr Arr 27610 Sö 11.00 8 sep 740:-

Boxholm 12 ggr Arr 27577 Ti 18.15 17
sep 680:-

Dansmix 10-12 i skärkind

Dansmix 16-20år med Vi Unga
Boxholm 12 ggr Arr 27578 Ti 19.15 17
sep 680:-

Linköping
Skäggetorp
Barndans 5-6 år
Skäggetorp 8 ggr Arr 27614 To 16.30 24
okt 0:Barndans 7-9 år
Skäggetorp 8 ggr Arr 27615 To 17.30 24
okt 0:Dansmix 10-14 år

Krokek
Barndans 4-5 år med Vi Unga

med vi unga
Skärkind 12 ggr Arr 27595 On 19.00 11
sep 680:-

Krokek12 ggr Arr 27607 Sö 15.00 1 sep
680:Barndans 6-7 år med Vi Unga
Krokek 12 ggr Arr 27608 Sö 16.00 1 sep
680:Norrköping stad

Barndans 6-7 år med Vi Unga
12 ggr Arr 27611 Sö 12.00 8 sep 740:Dansmix 8-9 med Vi Unga
12 ggr Arr 27612 Sö 13.00 8 sep 740:-

Svärtinge

Dancehall/street dance 13-

Barndans 4-5 år med Vi Unga

16 år med Vi Unga

Svärtinge 12 ggr Arr 27596 Sö 15.00 8
sep 680:-

12 ggr Arr 27613 To 18.00 12 sep 740:-

Barndans 6-7 år med Vi Unga
Svärtinge 12 ggr Arr 27597 Sö 16.00 8
sep 680:Dansmix 8-9 år med Vi Unga
Svärtinge 12 ggr Arr 27598 Sö 17.00 8
sep 680:-

Skäggetorp 8 ggr Arr 27616 To 17.30 24
okt 0:-
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Dansmix för barn, ungdomar & vuxna
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Dansmix vuxengrupp kräver ingen
förkunskap, här har vi roligt och
dansar lite blandade stilar.

Det här gäller för Dansmix med Vi Unga
På barndanslektionerna är det dansglädje, lekfullhet och fantasi som vi fokuserar på.
Vi tränar även kroppsmedvetenhet, rumsuppfattning och koordination.
Undervisningen sker till olika musikstilar och ger inblick i ett flertal dansstilar. Dansstegen anpassas efter barnets motoriska förmåga.

Dansmix vuxengrupp i Mjölby
12 ggr | 690 kr | sön 17.00-18.30
Start 15/9

Dansmix vuxengrupp Skärkind
12 ggr | 680 kr | tor 19.00-20.00
Start 12/9

Dansmix vuxengrupp i Skäggetorp
8 ggr | 0 kr | tor 19.30-20.30
Start 24/10

Vuxengrupperna krävs ingen förkunskap, här har vi roligt och dansar lite blandade
stilar.
FÖRKUNSKAPER: Inga förkunskaper krävs i våra barndansgrupper.
I gruppen 16- 20år krävs några terminers dansande.
ÅLDER/NIVÅ: Du kan anmäla dig från det året du fyller . Detta är en kurs för nybörjare och för dig som dansat någon/några terminer innan.
UPPLÄGG FÖR KURSEN: I höst dansar vi 10-14 gånger beroende på vilken grupp du
anmäler dig till, med uppehåll på lov och röda dagar • Höstlov v 44, ingen dans
BRA ATT VETA: Lediga kläder som vi kan röra oss i, barfota eller en liten nätt danssko, ta gärna med er vattenflaska.
Lämna gärna mobilnummer och mejl i anmälan så att vi snabbt och enkelt kan nå dig
med viktig information.
Vi skickar en kallelse/faktura ca 1 vecka före kursstart. Har du uppgett en mejladress
skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.
ANMÄLNINGSVILLKOR OCH FÖRMÅNER: Du anmäler dig till kursen och deltar
kostnadsfritt vid det första kurstillfället. Vill du inte fortsätta behöver vi ha din avanmälan innan kurstillfälle två, annars debiteras hela kursavgiften.
Alla kursstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen med definitivt startdatum cirka en vecka innan kursstart.
FRÅGOR? Kontakta Erica Karlsson på erica.karlsson@sv.se

Övrig Dans
Linköping

Söderköping

Valdemarsvik

Linedance nybörjare/fortsättning

Linedance

Bugg nybörjare

Linedance är en rolig och mångsidig
form av motion som passar alla: gammal, ung, nybörjare, erfaren. Variationen på dans och musik är mycket stor:
samba, foxtrot, tango, vals, swing, latinamerikansk och rock´n roll, hiphop,
step etc. dvs inte bara country.

Linedance är en koreograferad dans
med upprepade sekvenser av steg som
en grupp människor gör tillsammans,
stående i linjer, därav namnet
linedance. Du behöver ingen danspartner. Dansen består av fasta stegkombinationer och förbättrar både kondition
och minne! Influenser från olika dansstilar med varierande tempo; från
country och western till bugg, rumba
och funky...

Lär dig att dansa Bugg. Grundstegen i
bugg,vi byter danspartner hela tiden för
att lära oss att dansa med olika personer.

Linedance dansas 'solo style', vilket innebär att du dansar själv, utan partner.
Dansarna står på linjer, därav namnet
linedance. Varje dans består av ett antal
fasta kombinationer av danssteg, som
upprepas under dansens gång.
Kursledare: Carmen Neemre

15 ggr | 750 kr | fre 09.00-09.45
Start 6/9 Arr 27107

12 ggr | 750 kr | tis 18.45-19.30
Start 3/9 Arr 27090
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Tag med vattenflaska och frukt, fika.
10 ggr | 850 kr | sön 17.00-19.45
Start 1/9 Arr 27160

Släktforskning, språk & humaniora
Texttydning fortsättning 3 – påbyggnad efter fortsättning 2. Med innehåll
för dombok och bouppteckning. i samarbete med släktforskarna i Norrköping
6-9 deltagare.
Måndagar 17.30-20.00 eller onsdagar
10.00 -12:30
Antal studietimmar: 4×3
Avgift: 450kr
Kursledare: Göran Svensson och Inez Ek

Min Släkt registerprogram i samarbete
med släktforskarna i Norrköping

Genom tiderna har människor
intresserat sig för historia, litteratur och att skriva själva. SV
Östergötland erbjuder cirklar i
släktforskning, bok-, läse- och
skrivarcirklar.

Släktforskning fortsättning i samarbete med släktforskarna i Norrköping
Tisdagar 10:30-13:00

Måndagar kl. 10:00 – 12 :30
Max 9 deltagare
Antal studietimmar: 8×3
Avgift: 900kr inklusive studiehäfte.

Antal studietimmar: 3×3

Antal studietimmar: 4×3

Avgift: 360kr

Avgift: 500kr inklusive studiehäfte.

Kursledare: Lennart Svensson och Lena
Granberg.

Texttydning fortsättning 1 – påbyggnad efter grundkurs. 6-9 deltagare. i
samarbete med släktforskarna i Norrköping
Måndagar 17:30-20:00 eller onsdagar
10:00-12:30
Antal studietimmar: 4×3

Kursledare: Barbro Görtzen/ Jörgen
Hagström.

Avgift: 450kr

Torsdagar kl. 10:00 – 12:30

Kursledare: Göran Svensson och Inez
Ek

Max 9 deltagare
Antal studietimmar: 8×3
Avgift: 900kr inklusive studiehäfte.
Kursledare: Brita Ehlert och Majstin
Salneby.

Söndagar 10:00 – 15:00
Max 6 deltagare

Torsdagar 13:00-15:30

Max 6 deltagare

Kursledare: Brita Ehlert och Margareta
Sandberg.

Släktforskning Grundkurs i samarbete
med släktforskarna i Norrköping

max 9 deltagare.

Texttydning fortsättning 2 – påbyggnad efter fortsättning 1. 6-9 deltagare.
i samarbete med släktforskarna i Norrköping
Onsdagar 10:00-12:30
Antal studietimmar: 4×3
Avgift: 450kr
Kursledare: Göran Svensson och Inez
Ek

Antal studietimmar: 6×3
Avgift: 900kr inklusive studiehäfte.
Kursledare: Johan Lundkvist/ Siw RoSid 20

DNA-ANALYSKURS i samarbete med
släktforskarna i Norrköping
Lördag-söndag 14-15 september kl.
10.00-14.00.
Avgift: Dis-medlem 280kr, övriga 340kr.
Kursledare: Ulf Frykman/ Viking Storback.

För studiecirklar i samarbete
med Släktforskarna i Norrköping
görs anmälan via hemsidan:
www.slaktforskarna.se
Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 250 kr för 2019

Släktforskning språk & humaniora
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Släktforskning - grundkurs

Spanska konversation -intresseanmälan

En nybörjarkurs för dig som vill börja
släktforska med datorn.

Spanska lätt konversation, för dig som
vill göra dig förstådd på resan eller i
kontakt med spansktalande.

Förkunskaper: Grundläggande datorkunskap. Vi arbetar i SeniorNets kursdatorer där vi har tillgång till släktforskningsprogrammet Arkiv Digital.
Medlem SeniorNet Norrköping 250 kr,
ej medlem 350 kr.
Kursen arrangeras av SeniorNet Norrköping i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
NORRKÖPING
3 ggr | 350 kr | fre 10.00-12.30
Start 11/10 Arr 27011

Släktforskning för nybörjare Åtvidaberg
För dej som vill komma igång med att
söka dina rötter. Cirkeln startar så snart
minst 5 deltagare anmält sig. Eftersom
de flesta arkiven är digitaliserade, krävs
grundläggande datorvana. Materialkostnad tillkommer. Dag eller kvällstid.
ÅTVIDABERG

Start vid 6 deltagare.
VALDEMARSVIK
10 ggr | 850 kr | mån 18.00-20.30

Kursen riktar sig till alla som är intresserade av att komma igång och förstå
det arabiska språket. Jobbar du t.ex. i
skola eller annan verksamhet där du
kommer i kontakt med arabisktalande
personer kan detta vara utmärkt kompetensutveckling för att utöka din förståelse för det arabiska språket och kulturen.
Upplägg: I kursen får du lära dig grunderna i det arabiska språket. Fokus är
på det talade språket och att att du ska
förstå enkla meningar och kunna delta i
enkla dialoger.
Förkunskaper: Inga förkunskaper

6 ggr | 600 kr | mån 00.00-00.00
Start 1/1 Arr 19143
Ledare: Anna Thuresson

Språk

Humaniora

Nybörjarkurs i arabiska

Kursledare: Kursen leds av Jacob
Chanko som är behörig modersmålslärare och har mångårig erfarenhet av
undervisning från skolan.

Feministisk bokcirkel
Vad passar bättre när höstmörkret sänker sig än att gå med i en bokcirkel? I
den här läsgruppen träffar du andra
människor som är intresserade av jämställdhetsfrågor, du får litteraturtips
och möjlighet till spännande samtal om
dina läsupplevelser. Tanken är att vi då
bestämmer vilken bok vi börjar med att
läsa och sätter datum för kommande
träffar under hösten. Om du har något
eget förslag på bok, ta gärna med det
till första träffen.
Studiecirkeln är kostnadsfri.
YDRE
5 ggr | 0 kr | mån 19.00-22.00
Start 19/8 Arr 27041

NORRKÖPING
8 ggr | 1600 kr | tor 17.30-19.00

Ryska för 'falsk' nybörjare

Start 5/9 Arr 27843

Ryska talas som modersmål av ca 145
miljoner ryssar, som andraspråk av
många fler. Minsta kunskap i ryska ger
omedelbar utdelning i hela den slaviskspråkiga världen.

Saknar du en cirkel?
Hör då av dig till oss så ska
vi försöka hjälpa dig.

Förkunskaper: Cirkeln är för dig som
exempelvis läst ryska på gymnasiet eller
på annat sätt inhämtat kunskaper, Du
behöver kunna det ryska alfabetet,
kunna läsa rysk text högt och ha det
allra vanligaste ordförrådet.

ostergotland@sv.se

Vi träffas på förmiddagar var fjortonde
dag. Du kan påbörja cirkeln även om
den startat upp.
NORRKÖPING
8 ggr | 600 kr | tis 09.00-11.15
Start 17/9 Arr 27119
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Data, IT & sociala media
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Cirklar arrangerade av Seniornet
Norrköping i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
Deltagaravgift: Medlem SeniorNet Norrköping rabatterad deltagaravgift.
Norrköping
Microsoft Office - mer än bara Word
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i Officeprogrammet. Förkunskaper: Du bör ha
grundläggande datorkunskap.
3 ggr | 350 kr | mån 13.00-15.30

Apple Mac - grundkurs

Start 9/9 Arr 25801

Kursen riktar sig till dig som just skaffat en Mac-dator eller kanske bytt från
en dator med Windows. Du bör ha
grundläggande datorkunskaper.

Ledare: Björn Malmström, seniornet

Android Surfplatta - grundkurs
Surfplatta även kallas pekplatta, pekdator, datorplatta eller padda m.m. är en
handdator med pekskärm av typen multitouch, som styrs med hjälp av fingertopparna. Kursen riktar sig till dig som
skaffat en Android Surfplatta och behöver hjälp med att komma igång.

5 ggr | 450 kr | mån 13.00-15.30

Förkunskaper: Viss vana vid dator eller
mobiltelefon. Medtag egen Android
Surfplatta.

3 ggr | 350 kr | tor 13.00-15.30

3 ggr | 350 kr | tor 10.00-12.30
Start 10/10 Arr 25967
Ledare: Arne Enocsson, seniornet

Dator PC - grundkurs
Grundkunskap om datorn, skrivbordet,
tangentbordet och musen, USB-minne,
Starta och stänga datorn, Öppna och
stänga program, Markör och muspekare
osv

Start 28/10 Arr 27507 , seniornet

Apple Mac - fortsättningskurs
Kursen riktar sig till dig som har grundkunskaper om Macdatorer.

Start 19/9 Arr 27509 , seniornet

Start 10/9 Arr 27506 , seniornet

Start 17/10 Arr 27513 , seniornet

Ledare: Bengt Anzén

5 ggr | 450 kr | mån 13.00-15.30

Start 15/10 Arr 27514 , seniornet

Android smartphone - Samsung - grundkurs

5 ggr | 450 kr | tis 13.00-15.30

3 ggr | 350 kr | tor 10.00-12.30

Microsoft PowerPoint - presentationsprogram

Start 11/9 Arr 26315

Personer med lite förkunskaper, motsvarande genomgången Dator PC grundkurs.

Förkunskaper: Viss vana vid dator och
mobiltelefon.

Excel lanseras i första hand som kalkylprogram och är utmärkt för beskrivande bokföring, beräkning och jämförelser med snygga diagram, ett mycket
bra tabellprogram med nyttiga funktioner. Man kan göra olika slag av listor/
förteckningar, register, sammanställningar och sökningar, färga celler och
bakgrunder.

Start 30/9 Arr 27510 , seniornet

Dator PC - fortsättningskurs

Kursen riktar sig till dig som skaffat en
iPad Surfplatta eller Iphone
Smartphone och behöver hjälp med att
komma igång.

Microsoft Excel - kalkylprogram

5 ggr | 450 kr | ons 13.00-15.30

Ledare: Marianne Carlsson, seniornet

iPad surfplatta och iPhone smartphone
grundkurs

Kursen riktar sig till dig som skaffat en
Samsung Smartphone och behöver
hjälp med att komma igång.
Förkunskaper: Viss vana vid dator eller
telefon.
3 ggr | 350 kr | tis 13.00-15.30
Start 10/9 Arr 27512, seniornet
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Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i Officeprogrammet PowerPoint.
Förkunskaper: Grundläggande datorvana
3 ggr | 350 kr | tis 13.00-15.30

Sociala media
Söderköping
Facebook och sociala medier
4 ggr | 0 kr | fre 08.00-10.15
Start 13/9 Arr 27724

Kontakta oss

Frej Samuelsson, Verksamhetsutvecklare Lokal kraft
070-969 56 66 , frej.samuelsson@sv.se

Service anmälningar, kallelser, fakturor, lokalbokning och

Ledning & Regionalt uppdrag cirkelledarutbildningar,

service till cirkelledare och förening

förtroendemannautbildningar

Therese Karlsson, sociala området och kontoret i Linköping;
013-31 40 70 therese.karlsson@sv.se

Andreas Hjelm, Avdelningschef 072-716 40 70
013-31 40 71 , andreas.hjelm@sv.se

Ann-Sofie Alexander, Lokal Kraft och kontoret i Valdemarsvik; 0123-519 39 ann-sofie.alexander@sv.se

Alex Nejdemo, Vice avdelningschef, verksamhetsansvarig
regionalt uppdrag
011-323 02 50, alex.nejdemo@sv.se

Carl Lindman, Musik & media; 011-10 05 35,
carl.lindman@sv.se

Viktigt att veta

Sari Saxholm, Kundtjänst kontoret i Norrköping
011-10 05 35, sari.saxholm@sv.se

Social verksamhet funktionsnedsättning, asylverksamhet,
invandrarföreningar, folkhälsa, seniorverksamhet, SPFföreningar
Cristina De Amaral, Verksamhetsansvarig Sociala området
013-327 28 79, 070-738 12 15, cristina.de.amaral@sv.se

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.

Cecilia Beltramo, Verksamhetsansvarig Funktionsnedsättning, 013-31 40 74, cecilia.beltramo@sv.se

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 erhållit av dig. Observera att för cirklar i Dansmix gäller andra
regler.

Abdinaser Hussein Omar, Verksamhetsutvecklare Integration, abdnaser.hussein.omar@sv.se
Per-Arvid Land, Administratör Sociala området , seniorverksamhet 072-402 30 40 per-arvid.land@sv.se

Musik & media, Musik (inkl. körer), Dans,,Teater, Media

Regler för återtagande av anmälan efter ångerfristen Om
du avbryter en påbörjad studiecirkel är du normalt skyldig att
betala hela deltagaravgiften.

Kenny Lundström, Verksamhetsansvarig Ungdom musik
073-834 76 15, kenny.lundstrom@sv.se
Albin Forsell, Verksamhetsutvecklare Ungdom Musik,
albin.forsell@sv.se

Material Kostnader för studielitteratur och eventuellt material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.

Frej Samuelsson, Verksamhetsutvecklare Ungdom musik
070-969 56 66 , frej.samuelsson@sv.se

Försäkring Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid
resa till och från samt under studiecirkeln.

Erica Karlsson, Verksamhetsutvecklare Ungdom dans
070-611 23 24, erica.karlsson@sv.se

Reklamation Vid reklamation gäller konsumenttjänstelagens
regler.

Lokal kraft, hantverk, djur & natur, hem & trädgård, historia & släktforskning, humaniora, språk, mat & dryck, grundorganisationer och föreningar
Anna Eriksson, Verksamhetsansvarig Lokal Kraft
0123-77 39 33, 070-323 56 74, anna.eriksson@sv.se
Lars-Olof Johansson, verksamhetsutvecklare Lokal Kraft
070-659 42 64, lars-olof.johansson@sv.se
Ann-Sofie Alexander, Administratör & Verksamhetsutvecklare Lokal Kraft, 0123-519 39, ann-sofie.alexander@sv.se
Peter Almroth, Administratör Lokal Kraft
070-509 35 55, peter.almroth@sv.se

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

Sid 23

Sid 24

