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Välkommen till vårt studieprogram våren 2020
Här hittar du en del av vårt utbud i vår, mer kan du hitta på vår
hemsida, www.sv.se/
ostergotland
Om det är något du saknar är du
välkommen att kontakta någon
av våra verksamhetsutvecklare.

Vår värdegrund
SV hävdar alla människors lika
värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans
förmåga att själv forma sitt liv
tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön
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Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar.
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Nalle Puh, den store filosofen!
”Du kan inte alltid stanna i din egen hörna av
skogen och vänta på att andra ska komma
till dig. Du måste gå till dem ibland också.”
Visst är han underbar den här lilla Nallen som
lever i nuet, njuter av vänner, natur och inte
minst honungen. Han som har så mycket visdom att förmedla till oss.
Grejen med att gå en studiecirkel är att lära
sig saker men kanske ännu viktigare att träffa
människor att göra saker tillsammans med,
prata med, skratta med och diskutera med.
Men då måste vi ta oss ur vår egen lilla hörna.
”Man kan inte annat än respektera någon
som kan stava till tisdag, även om han inte
stavar det rätt. ”
Folkbildningen i ett nötskal, det är ingen som
bedömer hur bra du utför något. Du gör det
för din egen skull, för att du vill utvecklas och
må bra.
Till våren har vi en hel del att bjuda på i vårt
studieprogram så när du bläddrar igenom
broschyren vill jag ge ett slutcitat från allas
vår Nalle Puh.
”Medan man funderar på vad man ska göra
kan man slå sig ner och sjunga en visa ”

”tiddeli-pom”
Mari Sheiakh
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Hantverk & konst

Hemgården, en träffpunkt med anor
Redan i slutet på 1800-talet kom Hemgårdsrörelsen till Sverige som ett svar på den omfattande inflyttningen till
städerna under industrialiseringen. Den första Hemgården startades i Stockholm 1912 och i Norrköping 1926.
En Hemgård skulle likna en hemmiljö, människorna kunde delta i bildningsverksamhet och andra sociala aktiviteter, den skulle ge människor möjlighet till ökad kunskap, självkänsla och självförtroende så att de själva skulle
kunna ändra på sina levnadsförhållanden.
SV har under många år samarbetat med Hemgården vad det gäller folkbildningsverksamheten, både med egna arrangerade cirklar och som samverkanspart för Hemgårdens arrangerade kursverksamhet. Här finns dessutom ett
stort antal kamratgrupper som träffas under ett gemensamt intresseområde, som exempel finns sömnad, skrivcirklar, träslöjd, akvarell, oljemålning, matlagning med mera.

”Vill du utveckla dig inom ett skapande ämne tillsammans med andra?
Välkommen att höra av dig till oss oavsett om du själv har ett intresse eller om ni redan är en grupp likasinnade
som vill träffas regelbundet.
På Hemgården finns en keramiksal med drejskivor och brännugn, i ateljén finns plats för fler målarkurser och
sysalen och träslöjdssalen erbjuder möjligheter för såväl textilt hantverk som hemmafixkurser. På Hemgården
finns också ett utrustat kök för utforskning av gastronomins spännande värld.
Vårens kurser på Hemgården kommer finnas på SVs hemsida www.sv.se/ostergotland
Anmälan till Hemgården 011-129970.”
Anna Eriksson, verksamhetsansvarig för Lokal Kraft på Sv Östergötland
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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.
Knyppling

Bokbinderi
Har du gamla böcker hemma
som håller på att falla sönder
och som du skulle vilja bevara
genom att binda ett nytt, vackert band? Här lär du dig hur du
med olika tekniker binder om
eller reparerar en gammal bok.

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.
Kursen vänder sig till alla åldrar
och såväl nybörjare som erfarna,
Oljemålning
Vi utforskar oljemåleriets möjligheter tillsammans. Vi går igenom
allt från grunderna och vad man
behöver tänka på innan man startar. Olika sätt att påbörja en målning, och själva målningsprocessen.

Akvarell
Med eller utan tidigare erfarenhet passar kursen dig som vill
prova på akvarellmåleri. Vi lär
oss grunderna samtidigt som vi
experimenterar med olika tekniker.

Keramik
Vi jobbar med stengodslera i
olika tekniker, det finns bla 3
drejskivor. Alla är välkomna,
såväl nybörjare som mer erfarna.

LINKÖPING
Knyppling ojämna veckor

2020-01-29

14:00

6 ggr

780 kr

Arr

29493

Hantverk- Bokbinderi

2020-01-14

13:00

15 ggr

0 kr

Arr

29093

Hantverk- Bokbinderi

2020-01-14

17:00

15 ggr

0 kr

Arr

29094

Hantverk- Bokbinderi

2020-01-15

13:00

15 ggr

0 kr

Arr

29095

Hantverk- Bokbinderi

2020-01-15

17:00

15 ggr

0 kr

Arr

29096

Träslöjd

2020-01-22

16:30

12 ggr

0 kr

Arr

29736

Vävning/Älvestad skola

2020-01-22

12:30

10 ggr

1 150 kr

Arr

29737

Knyppling

2020-01-20

17:30

7 ggr

100 kr

Arr

29738

Akvarell

2020-01-10

10:00

5 ggr

1 500 kr

Arr

29828

Vävning

2020-01-22

13:30

12 ggr

1 150 kr

Arr

29731

Knyppling

2020-01-14

14:00

9 ggr

850 kr

Arr

29430

Knyppling

2020-01-14

18:00

9 ggr

850 kr

Arr

29431

2020-02-10

15:00

5 ggr

600 kr

Arr

27237

Keramik kl 14

2020-01-28

14:00

10 ggr

1 600 kr

Arr

29729

Keramik kl 18

2020-01-28

18:00

10 ggr

1 600 kr

Arr

29728

17:00

13 ggr

2 400 kr

Arr

29730

MJÖLBY

MOTALA

VADSTENA

VALDEMARSVIK
Akvarell nybörjare

ÖDESHÖG

Lär dig måla med oljefärger
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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
Gör din egen provdocka

2020-02-08

10:00

3 ggr

850 kr

Arr

29577

Handarbetscafé

2020-01-08

18:00

15 ggr

0 kr

Arr

29439

Handarbetscafé Grupp 2

2020-01-08

18:00

7 ggr

0 kr

Arr

29440

Intarsia med Madam snickeri

2020-01-29

14:00

6 ggr

2 200 kr

Arr

28895

Knyppling - Söderköping

2020-01-15

18:00

6 ggr

0 kr

Arr

29426

Kom igång och sy

2020-01-28

15:00

3 ggr

850 kr

Arr

29436

Kom igång och sy

2020-02-01

10:00

3 ggr

850 kr

Arr

29437

Kräsen Textilkonsument

2020-01-21

10:00

4 ggr

350 kr

Arr

27781

Möbelrestaurering

2020-01-29

14:00

6 ggr

1 700 kr

Arr

28896

Mönsterkonstruktion

2020-01-29

11:15

6 ggr

1 700 kr

Arr

29435

Nybörjarstickning

2020-01-29

15:00

6 ggr

1 400 kr

Arr

29438

Skinnsömnad

2020-01-20

18:00

5 ggr

650 kr

Arr

29292

Skinnsömnad i Fårskinn

2020-01-23

09:30

10 ggr

1 100 kr

Arr

29293

Sy i fårskinn helgkurs

2020-02-07

16:00

3 ggr

1 700 kr

Arr

29089

Sy-lan

2020-01-04

09:00

3 ggr

0 kr

Arr

28865

Tenntrådsbroderi-gör ett armband med enkel fläta.

2020-01-28

10:00

6 ggr

1 700 kr

Arr

29441

Tovning-Prova att tova i vått och torrt.

2020-01-28

10:00

6 ggr

1 700 kr

Arr

29434

Återbruk-Gör din egna kaffeväska

2020-03-10

10:00

6 ggr

1 700 kr

Arr

29578

Akvarell-Vattnets väg

2020-02-06

18:00

6 ggr

1 500 kr

Arr

29671

Möbelrestaurering
Ta vara på dina möbler och lär
dig att vårda och restaurera dom
– auktionsfynd, loppisguldkorn,
arvegods eller något nytt som
behöver omsorg. Lär dig grundläggande tekniker, med fokus på
ytor (ej bemålat), för att ta hand
om dina möbler och göra enklare
restaureringar.

Intarsia
kan göras på många olika sätt,
vi lär ut de grundläggande principerna i trähantverket och det
finns chans för dig att prova på
olika metoder för att hitta den
som passar dig bäst och fördjupa dig i den tekniken. Inga
förkunskaper krävs.

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.

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.

Gör din egen provdocka
Vi formar med hjälp av silvertejp
och fog skum en provdocka, efter
din kropp. Som du kan använda
vi sömnad och provning när du
syr dina egna plagg.

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

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

Nybörjarstickning
Lär dig lägga upp, sticka rät och
avigt.
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Matlagning, hem & trädgård
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Skapa med Sockerpasta
Lär dig skapa vackra tårtor och bakverk med hjälp av sockerpasta. Att dekorera med sockerpasta är en konstform för dekorering av bakverk.
Du kommer under tre tillfällen få en grundutbildning i att
arbeta med sockerpasta.

17:30

3 ggr

1 000 kr Arr

27653

Lär dig inreda rum för rum - baskurs i inredning
Heminredning är en populär hobby som bygger på att i slutändan skapa ett harmoniskt och personligt hem. Inspiration finns
med dagens sociala medier alltid nära till hands men grunderna i inredning kan vara bra att ha som bas. Varje hem är unikt
med sin ägares personliga stil!
Vi går igenom hemmet rum för rum och du får lära dig vad du
ska tänka på i de olika rummen och hemmet som helhet.
Du får möjlighet att börja arbeta med ditt egna hem i denna
2020-01-23 17:30

3 ggr

995 kr Arr

29922

Inred din trädgård/balkong
Låt dig inspireras om planering och materiallära, hur dun
kan skapa/anlägga din dröm trädgård/balkong. Om växter
och blommor, placering, jordmån och ljus. Vi kommer gå
igenom bästa tipsen
Genomgång med allmän information som lär dig hur du
ska tänka och gå tillväga för att skapa en personlig och harmonisk trädgård/balkong.
2020-02-27 17:30

4 ggr

1 195 kr Arr

29923

Trädgårdens ABC
Låt dig inspireras om planering och materiallära, hur dun kan
skapa/anlägga din dröm trädgård/balkong. Om växter och
blommor, placering, jordmån och ljus. Vi kommer gå igenom
bästa tipsen
2020-04-16 17:30
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4 ggr

995 kr Arr

29924

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

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.
För mer information när nästa kursomgång startar och vilka
orter det kommer att vara.
kontakta: Anna Eriksson anna.eriksson@sv.se
0123-77 39 33

Aktiv förvaltning och underhåll av diken
Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken
på din fastighet?
Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en
granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag?
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.
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.
För mer information kontakta:
Anna Eriksson anna.eriksson@sv.se
0123-77 39 33

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.
Norrköping

2020-03-11

18:00

4 ggr

600 kr Arr

24487

Söderköping

2020-03-09

18:00

4 ggr

600 kr Arr

27111
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Natur, djur
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Biodling
Snart grönskar det i våra marker och surrar bland blommorna. Då är det dags att tänka på våra Bin!
På en biodlingskurs får du kunskapen att börja med en levande hobby, en hobby där du dessutom gör en viktig insats
för vår natur.
I nybörjarkursen får du lära dig biodlingens grunder, hur bin
fungerar, vilken utrustning som behövs, vad som händer i
bisamhället och vad biodlaren gör under året mm. Inga förkunskaper krävs.
I fortsättningskursen lär du dig om avläggarbildning, bihälsa,
säker honung, vaxhantering, invintring med mera. Förkunskaper: Genomgången grundkurs i biodling och haft egna bin i
minst ett år, medlemskap i SBR.

”Fastän det är förfärligt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick alldeles
innan man börjar äta den som är nästan
ännu bättre.”

Intresseanmälan där startdatum inte anges.
Nybörjare
Linköping

2020-04-28

18:00

9 ggr

1 200 kr

Arr 29067

Linköping

2020-04-29

18:00

9 ggr

1 200 kr

Arr 29068

Mjölby

2020-04-21

18:00

6 ggr

300 kr

Arr 29238

Norrköping

2020-04-23

18:00

10 ggr

1 500 kr

Arr 29726

Rimforsa

2020-03-18

18:00

8 ggr

600 kr

Arr 29239

Valdemarsvik 2020-04-13

18:30

10 ggr

0 kr

Arr 29574

Vikbolandet

18:00

12 ggr

300 kr

Arr 29225

18:00

10 ggr

0 kr

Arr 24059

18:00

10 ggr

800 kr

Arr 29341

2020-05-01

Ydre
Ödeshög

2020-03-12

Fortsättning
Norrköping

2020-05-05

18:00

5 ggr

500 kr

Arr 29727

Nalle Puh
Fårhållning och lammproduktion
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.
Intresseanmälan där startdatum inte anges.
Finspång

19:00

10 Nej

900 Nej

29645

Linköping

19:00

10 Nej

900 Nej

29642

Motala

19:00

10 Nej

900 Nej

29641

Söderköping

19:00

10 Nej

900 Nej

29646

Valdemarsvik

19:00

10 Nej

900 Nej

29647

Ydre

19:00

10 Nej

900 Nej

29643

Åtvidaberg

19:00

10 Nej

900 Nej

29644
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Natur, djur
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).

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:
Boxholm

6 ggr

3 900 kr

Arrnr 9603

Mjölby

6 ggr

3 900 kr

Arrnr 29684

Motala

6 ggr

3 900 kr

Arrnr 29685

Norrköping

6 ggr

3 900 kr

Arrnr 1085

Söderköping

6 ggr

3 900 kr

Arrnr 29694

Vadstena

6 ggr

3 900 kr

Arrnr 19247

Valdemarsvik

6 ggr

3 900 kr

Arrnr 14951

Ydre

6 ggr

3 900 kr

Arrnr 2641

Åtvidaberg

6 ggr

3 900 kr

Arrnr 21246

Ödeshög

6 ggr

3 900 kr

Arrnr 29686

Nyhet!
Motorsågskörkort nivå C
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver 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 körkort.
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:
Boxholm

4 ggr

7 190 kr

Arr 29673

Finspång

4 ggr

7 190 kr

Arr 29674

Linköping

4 ggr

7 190 kr

Arr 29675

Motorsågskörkort A+B

Motala

4 ggr

7 190 kr

Arr 29676

Praktisk och teoretisk utbildning för att klara av proven för
Motorsågskörkort A + B

Norrköping

4 ggr

7 190 kr

Arr 29677

Söderköping

4 ggr

7 190 kr

Arr 29678

Valdemarsvik

4 ggr

7 190 kr

Arr 29679

Cirklarna startar så snart tilllräckligt många deltagare anmält sig.

Ydre

4 ggr

7 190 kr

Arr 29680

Jägarexamen

Intresseanmälan:

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

Boxholm

5 ggr

5 300 kr

Arr 25550

Finspång

5 ggr

5 300 kr

Arr 29669

Kinda

5 ggr

5 300 kr

Arr 25549

Linköping

5 ggr

5 300 kr

Arr 29668

Mjölby

5 ggr

5 300 kr

Arr 25552

Motala

5 ggr

5 300 kr

Arr 29681

Norrköping

5 ggr

5 300 kr

Arr 25553

Söderköping

5 ggr

5 300 kr

Arr 29695

Vadstena

5 ggr

5 300 kr

Arr 29682

Valdemarsvik

5 ggr

5 300 kr

Arr 13302

Ydre

5 ggr

5 300 kr

Arr 19209

Åtvidaberg

5 ggr

5 300 kr

Arr 15044

Norrköping

2020-02-20

17:30

15 ggr

2 850 kr

Arr 28414

Ödeshög

5 ggr

5 300 kr

Arr 29683

Söderköping 2020-02-18

17:30

15 ggr

2 850 kr

Arr 28010

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

Första hjälpen och hjärt-lungräddning - BARN
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
Inga förkunskaper krävs

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

Norrköping

2020-02-06

18:00

3 ggr

400 kr

Arr 29915

Linköping

2020-03-02

18:00

3 ggr

400 kr

Arr 29913

Söderköping
Yogalates

2020-02-05

18:45

12 ggr

750 kr

Arr 29433

Yogalates

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

Skonsam träning som stärker mage och rygg utan belastning
på knän.

2020-01-17

Träna smidighet, rörelsekoordination och kroppshållning.

Zumba Gold

2020-01-15

Internationella rytmer för dig som snabbt vill komma i form
och bli starkare. Inga hopp.

17:46

12 ggr

750 kr

Arr 29429

Zumba Gold

2020-01-17

Rörelseglädje till musik från olika

dans, lite styrka, en gnutta kondition, aningen balans som
avslutning stretch.
17:00

12 ggr

750 kr

Arr 29428

Norrköping

Traditionella Qigong rörelser har använts i tusentals år som
en friskvårdsmetod i Kina.
Syftet med rörelserna är att stärka kropp och själ samt
hitta sin inre kraft.
Övningarna ger ökad kroppskännedom och kan vara en
metod för stresshantering.
10 ggr

950 kr

Arr 29651

Ung Senior

2020-02-04

750 kr

Arr 29099

Arr 29100

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.
2020-01-09

11:00

6 ggr

720 kr

Arr 29232

2020-01-09

13:30

6 ggr

900 kr

Arr 29234

Mindfulness

Mindfulness – en metod som kan användas för att hantera
stress och oro. Mindfulness betyder – MEDVETEN NÄRVARO,
och är ett sätt att lära känna sig själv och få nya verktyg för
att hantera oro och stress.
2020-02-05

12:00

15 ggr

750 kr

Medicinsk Yoga

Medicinsk Qi Gong

2020-02-14

10:40

15 ggr

Valdemarsvik

kulturer. Lätta steg och rörelser

2020-01-15

09:50

14:00

8 ggr

800 kr

Arr 29535

Ro i kropp och själ.
Lätt fysiskaktivitet varvas med samtal kring hälsofrågor tex:
kost ,andning mentalträning.

14:00

15 ggr

0 kr

Arr 29810
2020-02-27
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14:30

4 ggr

550 kr

Arr 29582

Släktforskning, språk & humaniora

Släktforskningens dag 2020 firas lördagen den 18 januari med temat: Officerare och soldater - deras
liv och bostäder.
Släktforskarna i Norrköping har Öppet Hus på Schalegatan 7 denna dag mellan 11—15.
Kom och upptäck din släkts historia, kanske har du soldater i din släkt. Vi visar hur man kan söka i olika
register som finns tillgängliga på nätet eller sök i vårt välfyllda bibliotek.

”Den som släktforskar dyker ofta på en släkting
som varit indelt soldat. Från 1600-talet fram till
1901 bestod den svenska krigsmakten till största
delen av soldater som bodde i sitt soldattorp och
livnärde sig på ett litet jordbruk. En gång om året
gav de sig iväg för att öva med de andra soldaterna i sitt kompani. Som indelt soldat fick man alltid
vara redo att dra ut i krig om så krävdes och man
visste att risken att inte komma hem igen var stor.
Källorna till våra militära anfäder är många och
spännande men att hitta släktingar som gett sig ut
i världen som soldat är inte det lättaste.
Indelningsverket avskaffades 1901, men den siste
indelte soldaten tjänstgjorde fortfarande 1969 –
som 90-åring.
Soldattorpen var byggda i stort sett enligt samma
ritning. När det kom till officersbostäderna var
det snarare principen "ju högre grad desto större
hus" som gällde.”
Källa: Rötter

Dags att gå på upptäcktsfärd!
Släktforskning kan vara forskning av en tid som
varit, få en uppfattning om vilka förfäder man har
och vad de gjorde, bodde osv, men den kan också
vara en jakt på att hitta släktingar i din egen tid.
Det är inte en forskning via historieböcker utan en
forskning via den enskilda människan. Det är våra
egna förfäder som ger oss en inblick i hur de levde
och dog i det förgångna.
Dagens släktforskare använder sig oftast av digitaliserat material och det finns numera mängder
av data som scannats in och placerats i olika databaser, så kallade arkiv, som underlättar forskningen avsevärt.
Att börja släktforska innebär dock inte att rusa i
väg till första bästa arkiv för att lusläsa gamla luntor eller att abonnera på ett digitalt arkiv. Arkiven
försvinner inte så du hinner.
Varför gå en släktforskningskurs?
Du tar dig snabbare fram i ditt forskande och
undviker de vanligaste fallgroparna. Du tar dig
helt enkelt snabbare fram i ditt forskande med
hjälp av erfaren släktforskare.
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Släktforskning, språk & humaniora

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 grundkursen kan du gå vidare och bl a upptäcka bouppteckningar
och domslut.
Onsdag

10:00

4 ggr

450 kr

Arr 25884

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 grundkursen kan du gå vidare och bl a upptäcka bouppteckningar
och domslut.

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 säkerställa släkten i de olika kyrkliga dokumenten .
Måndag

10:00

8 ggr

900 kr

Arr 29351

Söndag

10:00

3 ggr

900 kr

Arr 29353

Torsdag

10:00

8 ggr

900 kr

Arr 29352

Släktforskning fortsättning i samarbete med släktforskarna i Norrköping
En fortsättningscirkel i släktforskning där deltagarna ska få
kännedom, kunskap samt tips och råd om andra källor att söka
i utanför kyrkböckerna.

Tisdag

10:30

4 ggr

500 kr

Arr 29354

Måndag

17:30

4 ggr

450 kr

Arr 27775

Onsdag

10:00

4 ggr

450 kr

Arr 27776

Min Släkt—släktforskarprogram i samarbete med släktforskarna i Norrköping
Min Släkt är ett svenskt släktforskningsprogram för Windows.
Programmet vänder sig i första hand till amatörforskare som
vill skapa lite ordning bland uppgifter om släktingar som du
själv samlat in.
Du får lära dig att hantera detta program, som kan laddas hem
gratis, men du kan även skaffa dig en egen användarlicens.
intresseanmälan

13:00

3 ggr

360 kr

Arr 29363

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.

Släktforskning Texttydning grund i samarbete med släktforskarna i Norrköping

Utöver kursavgift krävs medlemskap för Släktforskarna i Norrköping, 250 kr för 2020

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 problem. Bokstäverna tecknades exempelvis på ett annat sätt.
Med hjälp av duktiga texttydare lotsas du in i böckernas hemligheter.

Släktforskning —grundkurs i samarbete med Seniornet Norrköping

Onsdag

10:00

3 ggr

360 kr

Arr 29355

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 hemligheter. Efter grundkursen kan du gå vidare och bl a upptäcka

En nybörjarkurs för dig som vill börja släktforska med datorn.
Kort introduktion med genomgång av kyrkböckerna som
finns tillgängliga via Arkiv Digital. Du arbetar sedan med att
följa din släkt via dina föräldrar. Vi diskuterar tillsammans
och hjälps åt att finna lösningar när eventuella problem uppstår.
Grundläggande datorkunskap.
Medlem SeniorNet Norrköping 250 kr, ej medlem 350 kr.

Måndag

17:30

4 ggr

450 kr

Arr 29356

2020-02-28

10:00

3 ggr

350 kr

Arr 29704

Onsdag

10:00

4 ggr

450 kr

Arr 29357

2020-04-17

10:00

3 ggr

350 kr

Arr 29712
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Släktforskning språk & humaniora
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr). Kostnad för material tillkommer om inget annat anges.

Ydre
Engelska konversation

För mer information om innehållet i kursen: se vår hemsida,
sök på arrnr
2020-02-26

18:00

6 ggr

0 kr

Arr

29534

Humaniora

Motala

Språk

Kreativt skrivande

Norrköping
Ryska för 'falsk' nybörjare
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.
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.

Vi gör skrivövningar inom olika genrer för att hitta inspiration, och arbetar med respons för att utveckla våra personliga
styrkor i skrivandet. Vi fokuserar på skrivlust och olika sätt att
komma igång med skrivande som rutin.
Det går lika bra att vara nybörjare som att komma med ett
påbörjat skrivprojekt.
Cirkelledaren Emma Palmkvist är yrkesverksam dramatiker
utbildad på Stockholms dramatiska högskola.
Aktuell på Backa Teater och Ung Scen/Öst.
2020-04-14

18:00

6 ggr

900 kr

Arr 29723

Vi träffas på förmiddagar var fjortonde dag. Du kan påbörja
cirkeln även om den startat upp.
uppdatera

17:30

8 ggr

850 kr

Ydre

Arr

Feministisk bokcirkel

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.
2020-02-12

17:30

8 ggr

850 kr

Arr

28251

Valdemarsvik

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.

Spanska, konversation nybörjare

För dig som vill göra dig förstådd på resan eller i kontakt med
spansktalande.

2020-02-05

18:00

10 ggr

850 kr

Arr

29851
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2020-01-08

19:00

5 ggr

0 kr

Arr 29841

Data, IT & sociala media
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).
Cirklarna i Norrköping är arrangerade
av Seniornet Norrköping i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan.

Android surfplatta—grundkurs

Kursen riktar sig till dig som skaffat en Samsung Surfplatta.
Du får grundläggande kunskap om olika användningsområden för Din surfplatta. Viss vana vid dator eller mobil krävs.

Deltagaravgift: Medlemmar i SeniorNet Norrköping har rabatterad deltagaravgift.

2020-04-16

10:00

3 ggr

350 kr

Arr 29710

2020-02-13

10:00

3 ggr

350 kr

Arr 29702

iPad Surfplatta och iPhone Smartphone - grundkurs

Norrköping

Kursen riktar sig till dig som skaffat en iPad Surfplatta eller
iPhone Smartphone. Du får grundläggande kunskap om
funktioner och hur du kommer igång. Viss vana vid dator
eller mobil krävs.

Dator PC –Grundkurs
Grundkunskap om datorn, skrivbordet, tangentbordet och
musen, USB-minne. Kort genomgång av Internet och E-post.
Ingen datorvana krävs.
2020-01-28

13:00

5 ggr

450 kr

Arr 29697

2020-03-25

13:00

5 ggr

450 kr

Arr 29705

2020-03-18

13:00

3 ggr

350 kr

Arr 29711

2020-02-13

13:00

3 ggr

350 kr

Arr 29703

Office —grundkurs

Genomgång av Officepaketets olika produkter. Du bör ha
grundläggande datorkunskap .

Dator PC – Fortsättning

Utökad grundkunskap om datorn. Målgrupp är personer
med lite förkunskaper, motsvarande genomgången Dator PC
- Grundkurs.
2020-03-24

13:00

5 ggr

450 kr

Arr 29706

2020-01-29

13:00

5 ggr

450 kr

Arr 29698

2020-03-30

13:00

5 ggr

450 kr

Arr 29707

2020-02-03

13:00

3 ggr

350 kr

Arr 29699

Apple Mac - Grundkurs

Allmänt om Mac-dator. Kursen riktar sig till dig som just
skaffat en Mac-dator eller kanske bytt från en dator med
Windows. Du bör ha grundläggande datorkunskaper. Medtag egen bärbar Mac-dator. Gratis WiFi finns i lokalen.
2020-02-17

13:00

5 ggr

450 kr

Linköping
Mobiltelefon Android—grund (Samsung, Sony, Huawei, Doro mfl)

Vi lär oss att använda telefoner som har Android som operatörssystem. Cirkeln syftar till att ge grundläggande kunskaper

Arr 29700

Apple Mac—fortsättning

intresseanmälan

Utökad kunskap om Mac-datorn. Kursen riktar sig till dig som
har grundkunskaper om Mac-datorer. Medtag egen bärbar
Mac-dator. Gratis WiFi finns i lokalen.

Mobiltelefon iPhone—grund

2020-04-20

13:00

3 ggr

350 kr

5 ggr

450 kr

Arr 29875

Cirkeln syftar till att ge grundläggande kunskaper om hur du
kan använda din telefon.

Arr 29708

intresseanmälan

5 ggr

450 kr

Arr 29874

Android smartphone - grundkurs

Windows 10 , allmän

Kursen riktar sig till dig som skaffat en Samsung Smartphone
och behöver hjälp med att komma igång. Du får grundläggande kunskap om olika användningsområden för Din
smartphone. Viss vana vid dator eller mobil krävs.

Vi går igenom grunderna i Windows 10, anpassat efter deltagarna.

2020-01-30

10:00

3 ggr

350 kr

Arr 29701

2020-04-14

13:00

3 ggr

350 kr

Arr 29709

intresseanmälan

6 ggr

450 kr

Arr 29876

Cirklarna i Linköping är arrangerade av Seniornet Linköping
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirklarna riktar sig till dig som är senior.
Deltagaravgift: Medlemmar i SeniorNet Linköping har rabatterad deltagaravgift.
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Vi Unga

Alla barn och ungdomar ska få utvecklas, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer.

Blanda engagemang med föreningsliv och du har Vi Ungas grundidé att hjälpa barn- och unga att förverkliga sina
drömmar genom att organisera sig. Förbundet Vi Unga är Studieförbundet Vuxenskolans (SV) fristående ungdomsorganisation, av unga för unga. Vi Ungas mål är att göra det enkelt och smidigt för medlemmarna att starta
och driva föreningar. Hos Vi Unga hittar du graffitiföreningar, brädspelssällskap, lajvare, lanare, fiskare, klädfantaster, musikälskare, radiopratare, dansare och mycket mer.
Dansuppvisningar & Halloweenläger med Vi Unga Mjölby
Vi unga Mjölby startade hösten 2017 och har sedan starten vuxit och bedriver

Dans och musik med Vi
Unga Östergötland

idag dans- och lägerverksamhet med workshops och andra fritidsaktiviteter.

Vi Unga har dans– och musik-

Det startade med ett gäng tjejer som via en danscirkel hos Studieförbundet
Vuxenskolan bestämde sig för att starta en Vi Unga förening. Medlemmarna i
föreningen har sedan starten vuxit i sitt självförtroende genom att stötta och
utmana varandra att våga vara med på dansuppvisningar på festivaler och

cirklar i stora delar av Östergötland i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer på
följande sidor.

andra uppträdanden. För andra året i rad har de anordnat Halloweenläger
med workshops i sminkning, kostymer, dekorationer och pyssel.
Följ Vi Unga Mjölby på Instagram. Viungamjolby, på FB Vi Unga Mjölby

•
•
•
•
•
•

Vi Unga startade 1955 med målet att vara en organisation där unga själva får möjlighet att skapa och styra
föreningar som passar dem.
Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Vi Unga tycker att det är fint när ungdomar från olika håll får knyta kontakter, och vill gärna vara den plats
där sådana möten sker.
Vi Unga accepterar inte främlingsfientlighet.
Vi Unga jobbar aktivt för att motverka fördomar av alla dess slag.
Självklart är all aktivitet i Vi Unga drog- och alkoholfri.

Förbundet Vi Unga är Studieförbundet Vuxenskolans (SV) fristående ungdomsorganisation. Samarbetet har en lång
historia som går ända tillbaka till SV:s grundande år 1967.
Kontakt: erika.karlsson@sv.se

Vi Unga på facebook: Förbundet Vi Unga
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Hemsida: http://viunga.se/

Dansmix för barn, ungdomar & vuxna
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).

Sommarläger med Vi Unga Norrköping

Dansmix med Vi
Unga

Sedan sommaren 2014 anordnar Vi Unga Norrköping tillsammans

På barndanslektionerna är
det dansglädje, lekfullhet och
fantasi som vi fokuserar på.
Vi tränar även kroppsmedvetenhet, rumsuppfattning och
koordination.

med Norrköpings kommun och SV ett sommarläger för barn och
ungdomar från Norrköpings kommun. Där har de möjligheten att
kostnadsfritt få tillbringa några dagar i naturskön miljö och tillsammans med andra ungdomar prova på dans, musik, matlagning mm.

Vuxengrupperna krävs ingen
förkunskap, här har vi roligt
och dansar lite blandade stilar.

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
Dansgrupp "Mjölby dansmix 10-12 år"

2020-02-04

16:30

13 ggr

750 kr

Arr 29594

Dansgrupp "Mjölby dansmix 13-15 år grupp 1"

2020-02-04

18:15

13 ggr

750 kr

Arr 29595

Dansgrupp "Mjölby dansmix 13-15 år grupp 2"

2020-02-03

17:00

13 ggr

750 kr

Arr 29597

Dansgrupp "Mjölby dansmix 16-20 år"

2020-02-04

19:45

13 ggr

750 kr

Arr 29596

Dansgrupp "Mjölby dansmix Seniorer"

2020-02-03

11:00

13 ggr

640 kr

Arr 29598

Dansgrupp "Mjölby dansmix vuxengrupp"

2020-02-03

19:00

13 ggr

750 kr

Arr 29604

Dansgrupp "Åby dansmix 10-14 år"

2020-02-04

19:15

12 ggr

650 kr

Arr 29600

Dansgrupp "Åby dansmix 4-6 år"

2020-02-06

17:00

12 ggr

650 kr

Arr 29602

Dansgrupp "Åby dansmix 6-7 år"

2020-02-06

18:00

12 ggr

650 kr

Arr 29603

Dansgrupp "Åby dansmix 8-9 år"

2020-02-04

18:15

12 ggr

650 kr

Arr 29599

Norrköping

Övrig Dans
Linedance Söderköping
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...
2020-01-17

09:00

15 ggr

750 kr

Arr 29098

Sid 17

FÖRKUNSKAPER: Inga förkunskaper krävs i våra barndansgrupper.
I gruppen 16- 20år krävs
några terminers dansande.
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.
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

Musik & media

Lär dig att spela in och mixa din egna musik?
På nybörjarkurserna går vi igenom inspelning, beatmaking
(Trummor) och mix i logic med enkla steg. Vi lär oss hela kedjan från idé till inspelning i mikrofon, mix och färdig produktion. Vi ger tips på vad du kan använda för plugins (Eq,
kompressor) och effekter. Inga förkunskaper krävs
Från Demo till professionell produktion steg för steg!
På avancerad/fortsättningskurser går igenom alla steg från
inspelning-Mix-Master med hårdvara och mjukvara (Logic). Vi
djupdyker i hela kedjan från idé till inspelning, mix och färdig
produktion.
Vad ska du använda för plugins, effekter och varför. Vilka
kompressorer är bäst och vilka bör du undvika. Hur får du till
det där dyra sångljudet och hur får jag min mix att lyfta. Det
här är för dig som tidigare gjort egna inspelningar hemma
eller i studio men vill ta ett steg längre.
Vi har inspelningsstudio och kurser på flera platser i Östergötland. Hör av dig till oss om du inte hittar det du söker.

Spela i band
Nu har ni möjlighet att starta ett band!
Lär er spela Trummor, bas, gitarr och piano i grupp med ledare. Inga förkunskaper krävs (ålder 7-25)
Alla deltagare i bandet får prova på samtliga instrument, sen
bestämmer vi gemensamt en låt och lär oss den ihop med
ledaren.
2020-02-23

13:00

5 ggr

850 kr

Arr

29809

Norrköping
Vocalensemble Nybörjare

Studioinspelning / Musikproduktion Nybörjare
2020-02-17

17:30

5 ggr

650 kr

Arr

29805

Studioinspelning / Musikproduktion Avancerad
2020-02-17

17:30

5 ggr

850 kr

Arr

29806

Vill du vara med och sjunga i Norrköpings häftigaste vokalensemble (Minikör) Ihop med våra duktiga ledare lär vi oss moderna låtar framtagna av Ledaren Edvin.
Vi tar mer än gärna in förslag på låtmaterial vi kan jobba med
under kursen. Vi övar olika stämmor och förbereder för en
studioinspelning i en riktig studio.
Vi övar med musikbakgrunder.
Inga förkunskaper krävs, inga noter! (Ålder från 15 och uppåt)

Gitarr nybörjare
Vilken låt vill du lära dig på gitarr?
Här lär vi oss ackord och melodier i grupp med ledare.
Inga förkunskaper krävs (ålder 7-25)
2020-02-17

17:15

5 ggr

750 kr

Arr

29801

2020-02-18

17:15

5 ggr

750 kr

Arr

29802

Piano Nybörjare
Vill du också lära dig spela piano på riktigt?
Vi hjälper dig igång med enkla melodier och ackord för att
kunna ta dig igenom en hel låt.
Inga förkunskaper krävs (ålder 7-25)
I små grupper lär vi oss gemensamt att plocka ut enkla melodier och låtar på piano ihop med vår duktiga ledare Viktor.
Detta gör vi på ett roligt och bildande sätt.

2020-02-17

17:15

10 ggr

750 kr

Arr

29803

2020-02-17

18:15

10 ggr

750 kr

Arr

29804

5 ggr

850 kr

Arr

29807

Vocalensemble Avancerad
Vill du vara med och sjunga i Norrköpings häftigaste vokalensemble (Minikör) Ihop med våra duktiga ledare lär vi oss moderna låtar framtagna av Ledaren Edvin.
Vi tar mer än gärna in förslag på låtmaterial vi kan jobba med
under kursen. Vi övar olika stämmor och förbereder för en
studioinspelning i en riktig studio.
Vi övar med musikbakgrunder.
För dig som kanske sjungit i kör innan men vill ha mer ingående sångträning i mindre grupper och en liten större utmaning. Här ges möjlighet till mycket solosång. (Ålder 15 år och
uppåt)
2020-02-18

2020-02-17

17:15
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17:15

5 ggr

850 kr

Arr

29808

Musik & media
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).
Dragspelskurs steg för steg med balkanmusik. Vlada
Veselinovic musikskola
Nu har du möjligheten att ta ditt dragspelande till nya nivåer.
Här kommer ni som grupp tillsammans i glädje utforska och
lära er mer. Lektionerna kommer utgå i från er och kurslitteratur av Vlada Veselinovic musikskola.
Sefedin kommer att finnas där att inspirera och hjälpa er på
vägen steg för steg.
2020-02-18

17:30

5 ggr

500 kr

Arr

29638

750 kr

Arr

29797

Motala
Liveljud! Vad lär vi oss?

Linköping

- Uppgigning och nedriggning
-Livemixning i teori
- Livemixning i praktik

Gitarrkurs för dig! Nybörjare nivå (grupp)
Nu har du möjligheten att i en mindre grupp lära dig grunderna i att spela akustisk gitarr. Där ni tillsammans utforskar melodier, 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!
2020-02-18

17:30

5 ggr

350 kr

Arr

29637

2020-02-18

2020-02-12

17:30

3 ggr

1 200 kr

Arr

29633

2020-02-12

19:15

3 ggr

1 200 kr

Arr

29635

Midi-programmering
- Vad som skiljer olika genrer
- Grunder i musikteori
- Komponering
2020-02-17

3 ggr

1 500 kr

Arr

2020-03-19

Trumkurs för dig! Nybörjare nivå (grupp)

2020-03-16

17:30

5 ggr

950 kr

Arr

29798

18:00

5 ggr

880 kr

Arr

29765

18:00

4 ggr

750 kr

Arr

29799

18:00

10 ggr

880 kr

Arr

29762

750 kr

Arr

29800

Poddcast! Vad lär vi oss?
Brainstorma (hitta ett tema)
- Inspelning
- Mixning
18:00

4 ggr

Mjölby
Nybörjarkurs i gitarr
2020-03-17

2020-02-11

Arr

Nybörjarkurs i gitarr

2020-02-19

Nu har du möjligheten att i en mindre grupp av två lära dig
grunderna i att spela trummor. Där ni tillsammans utforskar
takter och rytmer. 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!

750 kr

Studioinspelning! Vad lär vi oss?

2020-02-19

29632

5 ggr

- Uppriggning
- Inspelning
- Mixning
- Mastring

Workshopen vänder sig till dig som vill gå på upptäcktsfärd i
din egen sångröst och utforska röstens oanade möjligheter. Vi
kommer att jobba med övningar som väcker och stärker din
naturliga sångröst. Oavsett tidigare sångerfarenhet kommer
du att lyfta ditt personliga uttryck och locka fram modet att
sjunga ut.
10:00

18:00

Musikteori för nybörjare

Sångworkshop med Mari-Anne Rydman

2020-03-07

4 ggr

Musikproduktion! Vad lär vi oss?

Sånglektion i mindre grupp med Mari-Anne Rydman
Sånglektioner i mindre grupp vänder sig till dig som vill gå på
upptäcktsfärd i din egen sångröst och utforska röstens oanade
möjligheter. Vi kommer att jobba med övningar som väcker
och stärker din naturliga sångröst. Oavsett tidigare sångerfarenhet kommer du att lyfta ditt personliga uttryck och locka
fram modet att sjunga ut.

18:00

29636
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18:00

10 ggr

880 kr

Arr

29764

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

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.
Språklig stimulans för personer med afasi steg 1 & 2
LINKÖPING

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

2020-01-29

10:00

13 ggr

1 200 kr

Arr 29066

Språklig stimulans för personer med afasi steg 3

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
2020-01-29

10:00

13 ggr

1 200 kr

Arr 29065

Språklig stimulans för personer med afasi
NORRKÖPING
2020-01-30

09:30

6 ggr

600 kr

Arr 29544

Vi samarbetar med

Linköping

Afasiföreningen i Östergötlands län
E-post: broder.ohman@gmail.com

TSS Inspirationsdag
En dag för dig som är van och vill ha påfyllning. Förkunskaper: TSS Grund

Afasiföreningen i Norrköping.

2020-04-27

Rabatt 25% för dig som är eller blir medlem i
Afasiföreningen i Norrköping

09:00

1 ggr

500 kr

Kontakt: afasinorrk@gmail.com

Arr 29520

TSS grund steg 1
Lär dig tecken som stöd för att underlätta kommunikationen
med dina medmänniskor. TSS används som komplement till
talspråket.
2020-01-27

09:00

3 ggr

1 000 kr

Arr 29514

2020-04-22

09:00

3 ggr

1 000 kr

Arr 29515

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 anmälan. Enskild medlem 250 kr år Familjemedlemskap 480 kr per år

TSS fortsättning/repetition steg 2
Vi repeterar och lär oss nya tecken samt dina önsketecken.
2020-01-29

09:00

3 ggr

800 kr

Arr 29516

2020-03-09

09:00

3 ggr

800 kr

Arr 29517

2020-04-20

09:00

3 ggr

800 kr

Arr 29518

TSS fortsättning/repetition steg 3
Vi repeterar och lär oss nya tecken samt dina önsketecken.
2020-03-11

09:00

3 ggr

800 kr

Arr 29519
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Sociala området
Afasi
Afasi är en språkstörning som uppstått efter en förvärvad hjärnskada,
exempelvis vid trafikolycka eller
stroke och beroende på var skadan
sitter påverkas den språkliga förmågan på olika sätt.
Afasi skiljer sig därför från individ till
individ. En person kan ha mycket
svårt med alla språkliga funktioner,
medan en annan kan ha så små svårigheter att finna ord att omgivningen knappt märker det. För de här personerna påverkas livet olika.
Om det inte går att kommunicera som en vill genom att prata och skriva blir deltagandet i socialt umgänge starkt
begränsat och det finns en risk för att personen isolerar sig. Det kan vara svårare att göra vardagliga aktiviteter
som att boka tid, läsa morgontidning, ringa till en kompis, skicka eller läsa e-post med mera. Afasi är ett osynligt
handikapp och personen kan ibland bli misstolkad eller missförstådd vilket i sig kan leda till att personen drar sig
än mer undan från socialt umgänge.
Hjärntrötthet är till exempel vanligt bland personer med afasi och är en sak som lätt kan misstolkas när det sker.
Det visar sig genom att personen som är hjärntrött har svårt att behålla uppmärksamhet och koncentration. En
person kan vara fullt engagerad i en aktivitet för att i nästa stund vara helt utan energi. Det gör att omgivningen
ofta har svårt att förstå sig på vad hjärntrötthet innebär eftersom den också fungerar på olika sätt för olika personer. Det går exempelvis inte att ”skärpa sig” för att orka lite till.

Varför är språklig stimulans viktigt?
Den största återhämtningen efter en skada sker första halvåret medan hjärnan självläker, men
långvarig språklig träning behövs ofta och det är aldrig för sent att börja eller börja om att träna. –
Det går alltid att förbättra!
Om det är många som pratar samtidigt, blir det svårt att både hänga med och få fram det man vill
säga och när en person med afasi ska uttrycka något bestämt som den vill säga, blir det mycket
svårare. Ju mer man vill, desto svårare blir det. Det blir en form av stress, som blockerar. Därför
är det positivt och tryggt att delta i en cirkel i Språklig stimulans där deltagaren får vara i ett sammanhang där alla har liknande svårigheter så att man kan komma till tals, få tid och bli bemött på
det sätt man behöver.
Med våra ledare som är logopedstudenter får varje deltagare chansen att utveckla sitt alldeles
egna sätt att kommunicera. För även om talförmågan är begränsad finns det många andra sätt att
meddela sig på. Peka på bilder, använda gester, rita, skriva. Att komma ut i sociala sammanhang
och träna kommunikation är också jätteviktigt och här sker det i en lugn och trygg miljö.
Läs mer om Afasi på Afasiförbundet i Sverige https://www.afasi.se/

Sid 21

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

Linköping
Dans och rörelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-13 17:00

8 ggr

590 kr Arr 29278

It-Café för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-15 17:30

6 ggr

450 kr Arr 29257

Körsång "Blomster" för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-17 09:00

8 ggr

550 kr Arr 29290

Matlagning 1 för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-15 17:00

8 ggr

800 kr Arr 29272

Matlagning 2 för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-15 17:00

8 ggr

800 kr Arr 29273

Matlagning 3 för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-16 17:00

8 ggr

800 kr Arr 29274

Matlagning 4 för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-16 17:00

8 ggr

800 kr Arr 29275

Musikal för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-16 17:00

8 ggr

590 kr Arr 29287

Musikgrupp för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-16 17:45

8 ggr

590 kr Arr 29288

Må bra- en tjejgrupp för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-28 17:00

7 ggr

700 kr Arr 29258

Påsk kul för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-04-03 16:00

1 ggr

200 kr Arr 27571

Rullstolsdans för personer med gravt funktionsnedsättning

2020-01-15 10:00

8 ggr

590 kr Arr 29289

Seniorträffar LSS

2020-01-13 09:30

8 ggr

720 kr Arr 29262

Seniorträffar LSS

2020-01-14 09:30

8 ggr

720 kr Arr 29263

Seniorträffar LSS

2020-01-16 13:30

8 ggr

720 kr Arr 29265

Sjung tillsammans för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-14 17:00

8 ggr

590 kr Arr 29284

Skapande konst för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2020-01-15 17:00

8 ggr

665 kr Arr 29280
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Kontakta oss
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

Mari Sheiakh, Kommunikatör, administratör reg. Uppdrag
mari.sheiakh@sv.se

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

Viktigt att veta

Social verksamhet funktionsnedsättning, invandrarverk-

Anmälan till cirkel eller evenemang sker via SV Östergötlands hemsida eller via telefon om inget annat anges.

samhet, folkhälsa, seniorverksamhet, SPF-föreningar
Cristina De Amaral, Verksamhetsansvarig Sociala området
013-327 28 79, 070-738 12 15, cristina.de.amaral@sv.se

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.

Cecilia Beltramo, Verksamhetsansvarig Funktionsnedsättning, 013-31 40 74, cecilia.beltramo@sv.se
Abdinaser Hussein Omar, Verksamhetsutvecklare Integration, abdnaser.hussein.omar@sv.se

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.

Per-Arvid Land, Administratör Sociala området , seniorverksamhet 072-402 30 40 per-arvid.land@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.

Musik & media, Musik (inkl. körer), Dans,,Teater, Media
Kenny Lundström, Verksamhetsansvarig Ungdom musik
073-834 76 15, kenny.lundstrom@sv.se
Albin Forsell, Verksamhetsutvecklare Ungdom Musik,
albin.forsell@sv.se

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

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

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

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

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

Lokal kraft, hantverk, djur & natur, hem & trädgård, historia & släktforskning, humaniora, språk, mat & dryck, grundorganisationer och föreningar

Reklamation Vid reklamation gäller konsumenttjänstelagens
regler.

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

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

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