
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 på
ostergotland@sv.se om du inte
hittar något nedan som lockar till
lust att lära och om du har en idé.
 
 

Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning
är en viktig målgrupp för SV. Syftet
med SVs verksamhet är att genom
folkbildningens pedagogik och
innehåll ge möjlighet för
målgruppen att påverka sin
livssituation och delta i
samhällsutvecklingen. SV skall ge
personer med funktionsnedssättning
möjligheter att delta i studiecirklar
och kulturarrangemang på egna
villkor.
 

Se aktuella cirklar

 
Ser mailet knasigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från SV Östergötland

Populära ämnen i höst

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/funktionshinder/
http://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=784&e=[email]&r=[field1]&h=F783A9DEC39D639E10A77509AE8A667B
http://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/


Hantverk & konst

Sticka en tröja, slöjda en skål, klä
om din gamla stol 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 kan locka.
 

Se aktuella cirklar

Djur, natur & miljö

Bli en biodlare, skaffa höns eller
odla i din trädgård! Skaffa
jägarexamen eller
motorsågskörkort!
Här hittar du cirklarna som ger dig
kunskap i Djur, natur, miljö och
trädgård!
 

Se aktuella cirklar

Data, IT och sociala media

Känner du dig osäker på hur du ska
hantera din dator, surfplatta, mobil
eller de program du har
installerade? Gå då en kurs så att
du lär dig hantera och få ut det
mesta av din dator, mobil eller
surfplatta.
Bli bekant med sociala medier eller
bli en social medieguru.
 

Se aktuella cirklar

Musik & media

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

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/hantverk_o_konst/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/natur-i-var/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/data-it-och-sociala-media/


master.
 

Se aktuella cirklar

Dans

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.
 

Se aktuella cirklar

Trädgård, hus & hem

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.
Vad krävs för att hålla höns i
trädgård, vad ska man tänk på?
 

Se aktuella cirklar

Hälsa & välbefinnande

Här finns kurserna som är bra för
både kropp och själ. Hitta tid för dig
själv eller träffa andra människor i
grupp för att skingra ensamhet. Få
kroppen att må bra genom yoga
eller lär dig HLR och första hjälpen.
Ta vägen via våra kurser för att nå
bättre hälsa och välbefinnande!
 

Se aktuella cirklar

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/musik-och-media/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/dansvuxen/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/natur-i-var2/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/halsa--valbefinnande/


Släktforskning, historia &
humaniora

Genom tiderna har människor
intresserat sig för historia, litteratur
och att skriva själva. SV
Östergötland erbjuder cirklar i
släktforskning, bok-, läse- och
skrivarcirklar. Här hittar du också
berättarträffar och föreläsningar
inom ämnesområdet.
 

Se aktuella cirklar

Mat & dryck

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!
 

Se aktuella cirklar

Språk

Vill du lära dig ett nytt språk, för
resan, jobbet eller bara för att det
är roligt? Ryska för falsk nybörjare,
spanska eller kanske arabiska? Här
kan du se vårt utbud idag.
 

Se aktuella cirklar

Evenemangslistan

 

Titta in i vår evenemangslista

Våra cirklar och kurser

Titta in för att se om vi har några cirklar eller kurser som kan intressera.
 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/slaktforskning-historia--humaniora/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/mat--dryck/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/sprak/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/kurser/?startindex=0&range=8&phrase=&department=98&sortby=startdate&sortdirection=asc&category=0&distance=-1&events=on&formIndex=1&courses=off&scrollTop=300


Titta in på vår hemsida

Har du frågor om våra cirklar eller är det något annat du funderar över är du
välkommen att kontakta oss.
 

Kontakta oss

http://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/

Vill du inte längre ha e-mail från oss?

Klicka här
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