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Hållbart och Demokratiskt
Hållbarhet är vår tids kanske viktigaste ord,
tillsammans med Demokrati.
Hållbarhet och Demokrati är därför nyckelord för
Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet.
I en studiecirkel på SV kan du möta andra och få känna
glädjen att söka kunskap tillsammans. Det ger dig en
möjlighet att bryta dina egna åsikter och tankar med andras.
Det skapar förståelse i stället för splittring.
I studieprogrammet finns många intressanta kurser ledda
av våra populära och kunniga cirkelledare. På påståendet
”Ledaren var kunnig i ämnet” har tidigare deltagare gett våra
cirkelledare 5,75 poäng av 6 möjliga i betyg!
Är det något annat du vill lära dig eller samarbeta kring, hör
av dig direkt till oss. Vi kan ordna det mesta.
Allt för att bidra till en hållbar värld med hållbara människor.
Det börjar med dig och mig.
Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan
– en plats för nytänkande.
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Data, foto och släktforskning
iPhone, iPad och Android
UPPSALA/ÖSTHAMMAR

Grundkurs för dig som ännu inte kommit
igång med att använda smartphone eller
surfplatta i vardagen. På denna kurs börjar vi från början och lär oss att utnyttja
den till fullo.

Grundkurs i digitalfoto och
bildredigering

Släktforskning

UPPSALA

Vad är egentligen en släkt?
Goda förutsättningar finns i Sverige
för att ta reda på din egen, personliga
historia.
Du kan söka dina rötter så långt tillbaka
som till 1600-talet. Hos oss får du lära dig
hur man går tillväga.
Datorbaserad undervisning med SVAR
och Arkiv Digital.

Gå vidare från auto-läget och ta kontroll
över dina bilder. Upptäck de olika
inställningarnas fördelar, skapa och få
ett bättre resultat. Du får också lära dig
grundläggande bildredigering och vad du
UPPSALA Tisdagar kl. 9.30/4 ggr/12 tim
ÖSTHAMMAR Fredagar kl. 10.00/4 ggr/12 tim kan göra med bilderna, t ex fotoböcker,
förstoringar, kalendrar eller göra bildspel.
Avgift: 895 kr
Grundläggande datorvana krävs.
Ledare: Bo Liljeborn

Surfa säkert och hitta
användbara appar
UPPSALA/ÖSTHAMMAR

Kurs för dig som använder internet, men
vill lära dig finesser som underlättar
surfandet. Lär dig undvika fällor och
istället maila och Googla smart. Du får
lära dig hur du betalar fakturor säkert via
nätbanken, säker E-handel, Swisha, samt
hur du undviker konto och ID-kapning
via Mobilt Bank ID. Du får också råd om
användbara appar.
Grundläggande datorvana krävs.
UPPSALA Tisdagar 9.30/5 ggr/15 tim
ÖSTHAMMAR Fredagar 13.15/5 ggr/15 tim
Avgift: 995 kr
Ledare: Bo Liljeborn

Grundkurs i Excel

UPPSALA

Måndagar 19.15/5 ggr/15 tim
Avgift: 995 kr

Nybörjare

Ledare: Bo Liljeborn

Onsdagar 13.30 eller 18.30

Foto för nybörjare

8 ggr /24 tim
Avgift: 1650 kr

ENKÖPING

Denna kurs är för dig med en digital
systemkamera som du vill kunna hantera
på ett mer kreativt sätt. Vi varvar teori
med praktiska övningar där du lär dig
använda systemkamerans finesser.
Tanken med kursen är att komma förbi
kamerans automatiska funktion, förstå
och hantera inställningarna manuellt för
att kunna vara mer kreativ i bildskapandet. Förutom genomgång av
kamerans basfunktioner så tittar vi även
på tillbehör i form av blixtar och objektiv.

Fortsättare
Onsdagar 16.30 /7 ggr /14 tim
Avgift: 1095 kr
Ledare: Maj-Lis Lundblad

Onsdagar kl. 19.00/5 ggr/15 tim
Avgift: 995 kr
Ledare: Ledare från Enköpings fotoklubb

UPPSALA

Lär dig grunderna i Excell som att skapa
register, med eller utan beräkningskrav.
Göra kalkyler, diagram och projektplanering.
Grundläggande datorvana krävs.
Tisdagar kl. 13.00/4 ggr/12 tim
Avgift: 895 kr
Ledare: Bo Liljeborn

Foto, endagskurs om exponering
ENKÖPING

Vill du ta kommandot över kamerans
exponering?
Du kommer att få lära dig grunderna och
fördjupa kunskaperna i exponering. Hur
olika delar i kameran samarbetar för att
få en rätt exponerad bild. Vilka verktyg
det finns för att kunna göra medvetna val
i exponeringen. Hur du kan göra för att få
bilden ljusare eller mörkare. Kursen består
av kortare teoriomgångar blandat med
praktiska övningar och utvärderingar.
Lördag 7 september kl. 9.30-16.00
Avgift: 495 kr
Ledare: Mats Asp
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Musik, dans och teater
Sjung ut, körsång

Ena Bugg & Swing

Esters Musikverksamheter

UPPSALA

ENKÖPING

UPPSALA

Kom med och sjung i en grupp som sjunger
av glädje och utan några krav på tidigare
erfarenhet av sång. Alla kan vara med.

Sång och musikverksamhet för personer
med funktionsnedsättning. Kontakta oss
för mer information 018-102370

Onsdagar kl. 18.00 /10 ggr /20 tim

Den största dansen hos oss är bugg, men
vi dansar också Boogie Woogie, Lindy
Hop, dubbelbugg, west coast swing och
rock’n’roll.

Avgift: 995 kr

Lokal: Doktor Westerlunds gata 15,

Ledare: Magnus Fagerberg

Enköping

Happy Feet Linedancers

Info och anmälan: www.enabugg.com

Lokal: Årstagårdens aula, Uppsala

Uppsala Viking
Squaredancers

Info och anmälan:

UPPSALA

www.happyfeetlinedancers.se

Squaredans är en modern dansform
som dansas med fyra par i fyrkant.

UPPSALA

Friends in line

Lokal: Håga by, Uppsala

Lokal: Bergsbrunna Bygdegård,

UPPSALA

Bergsbrunna villaväg 24, Uppsala (buss 20)

Linedance på olika nivåer: nybörjare, easy
intermediate, intermediate, fortsättare.

Info och anmälan: www.squaredans.com

Lokal: Allsalen Sävja Kulturcentrum, Uppsala
Info och anmälan: www.friendsinline.se

Björklinge Dans &
Motionsgäng - bugg

eller telefon 0722060959

Teater för personer med
funktionsnedsättning
TIERP

Lokal: Tensta Bygdegård, Tensta

Vill du också vara med och spela teater
är du välkommen till teatergruppen som
samverkar med Alla åldrars scen.

Info och anmälan:

Måndagar kl. 18.00-20.00

www.bdmg.se

Lokal: Centralskolan, Tierp

bjorklingedans@hotmail.com

Ledare: Jenny Normark Momquist

TENSTA-VATTHOLMA

Info och anmälan: teatertwiga@gmail.com

Treårig distansutbildning i Funktionsinriktad musikterapi FMT-metoden
Funktionsinriktad musikterapi utvecklar människans grundläggande funktioner, med musik som medel helt utan
musikaliska mål. Yrket som FMT-terapeut innebär att hjälpa individer att höja sin funktionsnivå.
(Hjelm & Svanström, Lärosätet och centret för FMT-metoden, 2019).
Utbildningen ges på halvfart och distans. Drivs av Lärosätet och centret för FMT-metoden i samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan. Frågor om utbildningens innehåll och upplägg till: info@fmtutbildning.se
Intresseanmälan och beställning av anmälningsblankett: susan.gallone@sv.se
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Yoga och friskvård
Mediyoga och mindfulness

Hälsosam och välgörande kost, ”Matis & Pratis”

UPPSALA

ENKÖPING

Mediyoga är den yogaform som
vunnit mest uppmärksamhet de
senaste åren då den bland annat
integreras i svensk sjukvård och
företagshälsovård. Vi använder oss av
mindfulness och mediyoga som friskvård
och stressreduktion.

Lär dig att laga mat på ett nytt sätt, där tarmbiotan, de svenska
grönsakerna och hållbarhet är i fokus. Du får kunskaper som du
kan kombinera med den matlagning du använder i dag.
Det är ingen regelrätt matlagningskurs utan teori med enkla
prova på-pass.

Tisdagar kl. 18.30 /8 ggr / 16 tim

Avgift: 600 kr

Avgift: 1350 kr

Ledare: Lia Starälv

Ledare: Lena Nilsson

Info och anmälan: lia@matisochpratis.se

Lokal: Rådhusgatan 4, Enköping
Tisdagar och torsdagar kl. 19.00 /6 ggr /24 tim

Gravidyoga med mindfulness
UPPSALA

Att praktisera mindfulnessyoga kan vara
ett sätt att skapa tid för att förbereda sig
mentalt, känslomässigt och fysiskt för den
stora omställning det innebär att få barn.
Tekniken är användbar under graviditet,
förlossning och småbarnstid.
Tisdagar kl. 16.45 / 8 ggr /16 tim
Avgift: 1350 kr
Ledare: Lena Nilsson

Mediyoga

Bra att veta!

ÖSTHAMMAR

Lär dig en metod för bättre hälsa på alla
plan, fysiskt, mentalt och emotionellt.
Mediyoga baserar sig på forskning och
används idag i vården inom flera
områden, som t ex inom cancervård och
hjärtrehabilitering. Det går att sitta på stol
under hela passet.
Onsdagar kl. 10.00/10 ggr/1400 kr
Söndagar kl. 17.30/7 ggr/980 kr

När du anmäler dig får du först en
bekräftelse via mail.
Inför kursstarten kommer en
kallelse/faktura att skickas ut.
Om du då är förhindrad att delta
måste du kontakta SV snarast per
telefon eller mail.

Ledare: Malin Bergslo
Info och anmälan:
Malin Bergslo telefon 073-8279726 eller
yoga@halsoportalen.net
I samarbete med:
Hälsoportalen
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Lantbruk och natur
Planera din trädgård

Hönskurs, endagskurs

FJÄRDHUNDRA

För dig som planerar eller nyligen skaffat
höns. Kursen är teoretisk, men vi gör även
ett besök i gårdens hönshus.

Tvådagarskurs för dig som ska börja arbeta med en ny eller förändra en befintlig
trädgård eller täppa. Vi lär oss symboler
för olika växter och var och en gör en
ritning av sin drömträdgård eller mindre
täppa. Dessutom lär vi oss lite om olika
växter exempelvis vad man inte skall välja
för växter och varför.

Dag: Måndag 2 september kl. 10.00-16.00
Avgift: 900 kr

Fårkurs för nybörjare
För dig som är nybörjare eller planerar
att skaffa får. Vi träffas fem gånger under
en period som sträcker sig över både
betesperiod och installning. Kursen är
teoretisk, men vi gör besök både på betet
och i fårstall.

Lokal: Lundellska galleriet, Fjärdhundra
Söndag 10 och 24 november kl. 10.00-15.00
Avgift: 795 kr
Ledare: Gunilla Lundell

Dag: Fyra tisdagar kl. 18.30-21.00 samt en
söndag i september kl. 10.00-14.00

Biodling, uppföljning

Avgift: 1800 kr

UPPSALA

Fårkurs, endagskurs
För dig som är nybörjare eller planerar att
skaffa får. Kursen är teoretisk, men vi gör
även ett besök i fårhuset.

Lokal: Vreta Gård, Enköping

Dag: Fredag 11 oktober kl. 10.00-16.00

Ledare: Annette Westerberg

Avgift: 1000 kr

Info och anmälan: info@vreta-gard.se

För dig som har haft bin i några år eller är
en mer erfaren odlare.
Vi träffas på måndagskvällar var tredje
vecka och diskuterar utifrån deltagarnas
egna frågor och utbyter erfarenheter.
Denna studiecirkel innebär en möjlighet
även för dig som har många års erfarenhet
att förnya dina kunskaper i biodling.
Måndagar 18.30/5 ggr/15 tim

Studiecirkel om diken
Lär dig om markavvattning och hur du underhåller diken i anslutning till jordbruksmark. Cirklarna riktar sig till dig som är aktiv inom de gröna näringarna och/eller
markägare med jordbruksmark.

OBS! Träff var tredje vecka
Avgift: 975 kr
Ledare: Jan Rosenfeld

Anmäl intresse via mail caroline.ullman@sv.se
Kursen ges i samarbete med LRF
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Jakt, motorsåg och båtliv
Jägarskola inför jägarexamen

Motorsågskörkort, nivå A + B

Förarintyg för fritidsbåt

UPPSALA

UPPSALA

UPPSALA

Förberedande kurs för jägarexamen.
Inga förkunskaper krävs.
Du får kunskap om arter inom djur och
natur som förekommer i Sverige. Utbildning i viltvård, jaktetik, jaktmetoder och
lagstiftning. Du får också lära dig att ta
hand om ditt vapen, vapensäkerhet och
vapenvett och att bli en säker jägare.
Skjut- och skrivprov organiseras.
Kostnad för skjutning och prov tillkommer.

En kurs för dig som arbetar med motorsåg
i ditt yrke eller vill lära dig en bättre och
säkrare teknik. På kursen lär du dig teori
och får praktisk övning för att klara uppkörningen av körkortet nivå A + B.
Avgift: 3950 kr inkl. studiematerial och hyra

Grundkurs för dig med fritidsbåt, både
segel- och motorbåt. Du får lära dig
grunderna i traditionell navigering och
GPS-navigering inomskärs, väjningsregler, sjötrafikföreskrifter, sjömärken,
några knopar, lite om väder och vind och
framför allt sjösäkerhet.

av skog

Måndagar kl. 19.15 /21 tim

Kostnad för examination tillkommer med

Ledare: Bo Liljeborn

cirka 2 500 kr

Avgift: 1895 kr inkl. kursmaterial

Tisdagar kl. 19.00 /45 tim

Ledare: Niklas Bergström

Kostnad för examination tillkommer 450 kr

Onsdagar kl. 18.30 /24 tim

Avgift: 2950 kr

SRC-certifikat, helgkurs

Ledare: Torsten Berglund

UPPSALA

Bra att veta!
En studietimme är 45 minuter.
Samtliga angivna timmar är studietimmar
och materialkostnad tillkommer på samtliga
kurser i programmet om inte annat anges.

Short Range Certificate (fd VHF)
Man måste ha certifikat för att få använda
SRC-radio. Längre ut från kusten
tappar mobilen ofta täckning, men har
man SRC når man kustradiostationer och
kan då kommunicera med Sjöräddningen,
Kustbevakningen, andra båtar i närheten
och ringa telefonsamtal.
Lördag-söndag 16-17/11 kl. 10.00 -15.00
Ledare: Bo Liljeborn
Avgift: 995 kr
Kostnad för examination tillkommer 450 kr

Kustskeppare
Kursen startar våren 2020.
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Målarkurser
Akrylmålning
UPPSALA

Nybörjare/fortsättare. Lär känna
materialet, färgerna, olika medier och
alternativa underlag att måla på. Hur
du hittar fram till ditt egna, personliga
uttryckssätt. Lär dig se och våga.
Olika lekfulla övningar varje gång, samt
fördjupning i bl a färglära och komposition.
Gemensamma genomgångar.
Fredagar kl. 13.30 /6 ggr /24 tim
Avgift: 1850 kr

Akvarell, höstpalett

Ledare: Erika Bengtsdotter

FJÄRDHUNDRA

Akvarellmålning

För dig som vill måla akvarell på
Lundellska galleriet i Fjärdhundra.

UPPSALA/ENKÖPING

Info och anmälan:

Nybörjare/fortsättare. Grunden till att
skapa din egen bildvärld. Kursen ger
dig grundläggande förståelse för hur du
skapar en bild genom komposition, teknik,
färglära samt hur du skissar för
akvarellmåleri. Vi arbetar med handfasta
övningar och arbetsmoment men även
med fria övningar. Du lär dig att se bilder
på ett nytt sätt och får verktyg för att
kunna skapa dina egna.

Kontakta Lundellska galleriet.
www.lundellskagalleriet.se

Målarkurs, grundkurs
UPPSALA

Porträttkurs i olja,
grundkurs med modell
UPPSALA

Grundkurs i porträttmåleri. Lär dig bygga
ett porträtt i olja från grunden. Du får lära
dig att teckna upp porträttet för att sedan
lära dig hur du målar det i gråskala.
Det är grunden till att sedan kunna jobba
vidare på samma målning med hjälp av
lasurteknik med färg.
Sedan går du vidare från porträttet i
gråskala med att lägga flera oljelasurer i
färg ovanpå och färdigställa din målning.
Erfarenhet av teckning och målning krävs
för att delta i denna kurs.
Kursen ges varannan vecka.

Avgift: 1395 kr

Från teori till praktik lär du dig steg för
steg att arbeta valfritt i akvarell, olja eller
akryl för att utveckla ditt måleri. I kursen
ingår grunderna i teknik och material.
Vi arbetar endast i vattenbaserade färger.
Kursen passar både för dig som målat
tidigare men också för dig som vill lära
något nytt. Kursen ges varannan vecka.

Onsdagar kl. 18.15 /7 ggr /28 tim

Söndagar kl. 14.00 /5 ggr /20 tim

Avgift: 1850 kr

Avgift: 1750 kr

Ledare: Anna Vallin

Ledare: Anna Vallin

ENKÖPING Torsdagar kl. 9.30 eller 13.00 /

Oljemålning

8 ggr /24 tim

UPPSALA

Avgift: 1495 kr

Akvarellmålning

Lär dig grunderna i oljemålning som
inkluderar materialkännedom, färglära,
komposition m m.
I grupperna blandas nybörjare och fortsättare.

BÅLSTA

Onsdagar kl. 9.30, 13.00, torsdagar 9.30,

ENKÖPING Onsdagar kl. 9.30 /8 ggr /24 tim

Kurs för nybörjare och dig som kommit
lite längre. Vi bekantar oss med
experimentella och föreställande tekniker.
Vi använder oss av gladpack, sugrör,
natursvamp mm, studerar och pratar om
vad som är specifikt för akvarellmålning.
Vi får lära oss olika typer av akvarellpapper, penslar och färger. För att släppa
loss kreativiteten börjar vi med att måla
en experimentell akvarell. Därefter blir
det föreställande.

13.00, fredagar 9.30 /10 ggr /30 tim

Avgift: 1495 kr

Avgift: 1950 kr

Ledare: Gunilla Lundell

UPPSALA
Måndagar kl. 17.30/5 ggr/20 tim

Ledare: Gunilla Lundell

Tisdagar kl. 18.15 /10 ggr /30 tim

UPPSALA Söndagar kl. 14.00 /6 ggr /24 tim
Avgift: 2195 kr
Ledare: Anna Vallin

Teckning
UPPSALA/ENKÖPING

Grundläggande tekniker i teckning.
Att kunna teckna är en bra grund för
andra målartekniker.
UPPSALA Måndagar kl. 17.30 /5 ggr /15 tim
Avgift: 1190 kr
Ledare: Anna Vallin

Avgift: 1950 kr

Vedic Art, originalet

Torsdagar kl. 17.30 /6 ggr /24 tim

UPPSALA

Avgift: 1795 kr

Vedic Art är en metod för måleri men är
inte en terapi eller teknik. En kurs för dig
som inte målat sedan du slutat skolan men
längtar efter att uttrycka dig. Kursledaren
ger ut övningar och man målar under
tystnad på sitt personliga sätt.

Söndagar kl. 10.00 /vv /6 ggr /24 tim
Avgift: 1795 kr
Samtliga oljemålningskurser ges i Uppsala.
Ledare: Erika Bengtsdotter

Lördagar kl. 10.00-12.30/7 ggr

Söndagar kl. 10.00-16.00/40 tim

Start: 12/10

Avgift: 2900 kr

Lokal: Knarrbacken, Bålsta

Ledare: AnnKarina Vesterberg

Avgift: 1150 kr
Ledare: Margaretha Rudberg

Konst i Sävja i samarbete med Danmarks Hembygdsförening
Konstkurs med olika målartekniker. Låt dig inspireras av din närmiljö och inbjuden gästmålare.
Lokal: Kamratgården i Bergsbrunna Info och anmälan: Ingar Bruce 073-65 17 626, ingar.rb@gmail.com
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Keramik, skulptur och glas
Keramik

Keramik

UPPSALA

BÅLSTA

Skulptur,
grundkurs med modell

Här kan du använda din skaparkraft och
lust att arbeta med händerna, ett hantverk
från förhistorisk tid som har följt
människan genom tiderna.

Måndagar kl. 18.30 – 20.45

UPPSALA

Lokal: Knarrbacken, Bålsta

Avgift: 1350 kr

Här lär du dig ett tredimensionellt
hantverk och att bygga skulptur med
gipsbindor och snabbtorkande lera. Du
behöver inte ha några förkunskaper men
kursen är även för dig som arbetat lite
med form och skulptur tidigare.
Startmaterial ingår i priset.

Ledare: Ann-Marie Alskog

Lokal: Munkgatan 5, Uppsala

8 ggr/24 tim/varannan vecka
Avgift: 1595 kr
Söndagar kl. 10.00 – 13.15

Grundkurs

Lokal: Knarrbacken, Bålsta

På denna kurs med en erfaren keramiker
som ledare, provar du olika tekniker;
kavling, handbyggnad, tumning och
drejning. På kursen blandar vi praktik
med teori för att bättre förstå den
keramiska tillverkningsprocessen.
Du behöver inte ha någon tidigare
erfarenhet av att arbeta med lera.
Kostnad för material tillkommer.

5 ggr/20 tim/varannan vecka

Torsdagar kl. 13.30 -16.30/5 ggr / 20 tim
Avgift: 1675 kr

Tisdagar kl. 18.00 /6 ggr /24 tim
FJÄRDHUNDRA

Avgift: 2295 kr

Vi bygger i lera och skulpterar både för
nybörjare och dig som varit med tidigare.

Ledare: Anna Vallin

Info och anmälan:

Glasfusing

Kontakta Lundellska galleriet.

BÅLSTA

www.lundellskagalleriet.se

Glasfusing är en mycket gammal teknik
som innebär att man smälter samman
glas i olika färg vilket sedan formas till
t ex en skål eller fat. Smycken blir också
fantastiskt fina i denna teknik.
Vi använder mycket glittrigt glas i
regnbågens alla färger.

Keramik, gör ett stort fat
UPPSALA

Torsdagar kl. 13.30 -16.30/5 ggr / 20 tim

En kurs där vi vid första tillfället kavlar
och bygger ett fat i stengodslera. Vid andra
tillfället glaserar vi fatet som då är bränt
en gång. Vi går också igenom olika sätt att
dekorera med t ex reliefer och engober.
Du får exempel på olika tillvägagångssätt
och behöver inte ha en färdig idé när du
kommer.

Avgift: 1675 kr

Lokal: Munkgatan 5, Uppsala

Torsdagar kl. 17.30 -19.45/5 ggr / 15 tim
Avgift: 1475 kr
Fortsättningskurs (start november)

Vi fördjupar våra kunskaper i drejning
och kavling.

Lördag 26/10 kl. 10.00-15.00 och en kväll som
vi bestämmer tillsammans
Lokal: Knarrbacken, Bålsta
Avgift: 650 kr
Ledare: Ann-Marie Alskog

Lördagar kl. 10.00-16.00
Torsdagar kl. 17.30 -19.45/5 ggr / 15 tim

Kursdagar: 9/11 och 23/11

Avgift: 1475 kr

Avgift: 1450 kr
Ledare: Anne Daftler

Lokal: Munkgatan 5, Uppsala
Ledare: Anne Daftler

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
Lokal om ej annat anges: Uppsala: Kungsängsgatan 12, Enköping: Ågatan 15 B, Östhammar: Rådhusgatan 6
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Skulptur, keramik, möbeltapetsering

Sömnad och hantverk
Möbeltapetsering

Mönsterkonstruktion, liv

RASBOKIL

UPPSALA

Klädsömnad med
mönsterförändring

Kursen ger grundläggande kunskap i det
traditionella tapetserarhantverket. Du
arbetar med en egen möbel och gör vad
som behövs, renoverar och kompletterar
den gamla stoppningen eller gör en ny
stoppning och byter tyg. Materialkunskap
och teknikteori integreras i det praktiska
arbetet.

Tisdagar kl. 18.30 /6 ggr /24 tim

UPPSALA

Kursen för dig som vill lära dig att
konstruera ett mönster från grunden.
Vi startar med ett liv i konfektionsstorlek i skala 1:4. Mönstret anpassas
sedan till personliga mått som du sedan
kan använda för sömnad av till exempel
blus och klänning.

Helgkurs x 2

Onsdagar kl. 18.00 /5 ggr/20 tim

Lördag–söndag kl. 10.00-16.00

Kursdatum: 25/9, 9/10, 23/10, 6/11 och

Lokal: Rasbokils bygdegård

20/11

Kursen för dig som vill fördjupa dina
kunskaper i klädsömnad.
Under kursen får du hjälp att förändra ett
mönster efter dina personliga mått och att
sy ett personligt plagg. Vid första kurstillfället ligger tonvikten på mönsterförändring. Du arbetar praktiskt med det
plagg du valt under individuell handledning. Viss sömnadsvana krävs för
denna kurs.

Avgift: 2100 kr

Avgift: 1195 kr

Lördag 31/8, 12/10, 9/11 och 30/11

Ledare: Maria Wenngren

Ledare: Laila Sjöstrand

kl. 9.00 -16.30

Dagkurs
Onsdagar kl 10.00-14.00/6 ggr/30 tim

Mönsterkonstruktion,
kjol och byxa

Lokal: Rasbokils bygdegård

UPPSALA

Avgift: 1995 kr

Kursen för dig som vill lära dig att
konstruera ett mönster från grunden.
Vi arbetar med en konfektionsstorlek i
skala 1:4. Mönstret anpassas sedan till
personliga mått som du sedan kan
använda för sömnad av kjol och byxa.

Ledare: Maria Wenngren
TIBBLE/LITSLENA

Lär dig grunderna om hur man klär om
och lagar enklare möbler. Du får lära dig
tekniker för att arbeta med limning,
sadelgjord, stoppning och omklädsel.
Du tar själv med dig den möbel du vill
arbeta med. Kursen genomförs som en
helgkurs och finns vid flera tillfällen i
aug, sep och okt på och i samverkan med
Tibble antik.

Torsdagar kl. 18.00 /5 ggr/20 tim
Kursdatum: 19/9, 26/9, 3/10, 10/10 och
24/10
Avgift: 1195 kr
Ledare: Laila Sjöstrand

Lokal: SV/Vaksalaskolan
Avgift: 2150 kr
Ledare: Laila Sjöstrand

Detaljsömnad
UPPSALA

Kursen vänder sig till dig med viss
sömnadsvana och som nu vill fördjupa dig
i hur man syr detaljer för att plagget ska få
det där extra. Du kommer att prova olika
sätt att sy fickor ( passpoal-, stolp- och
clubficka) dragkedjor (infälld, osynlig och
för byxa) och sprund (i kjolar, klänningar
och kavajer) Ledaren har gemensam
genomgång och ger individuell handledning.
Lördag-söndag 5-6/10 kl. 9.00-16.30

Info och anmälan:

Lokal: Vaksalaskolan, Uppsala

Ulf Sandqvist 0708-67 63 68.

Avgift: 1195 kr
Ledare: Laila Sjöstrand
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Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
Lokal om ej annat anges: Uppsala: Kungsängsgatan 12, Enköping: Ågatan 15 B, Östhammar: Rådhusgatan 6

Spinna ull på spinnrock,
helgkurs

Spinna lin på rock

Tryck på skinn, helgkurs

BJÖRKLINGE

UPPSALA

ÖSTHAMMAR

Kom och spinn lin varannan vecka,
fem kvällar med start 23/9.

Under helgen får du kunskap om
traditioner, mönster och metoder, färger
och tryckblock.
Du gör dina egna mösterkompositioner.
Tryckstockar finns att låna om du inte har
egna. Du trycker på egna skinn eller köper
av kursledaren.

Under en helg har du möjlighet att lära
dig spinna ull på spinnrock. Vi går igenom
grunderna i att karda och spinna. Du får
insikt i hur spinnrocken fungerar, hur
du hanterar handkardor och hur du kan
forma en tråd av ull.
Lördag-söndag 19-20/10

Info och anmälan:
Agneta Borell 018-377195 eller
borell.u-a@outlook.com
I samarbete med:
Upplands Lin www.upplandslin.se

Fredag 4/10 kl. 18.00-19.30 och

kl. 10.00-16.00

Mangla på stenmangel

Avgift: 950 kr

UPPSALA

Avgift: 1350 kr

Ledare: Kristina Andersson

Ledare: Helena Mattsson

Frihandsquiltning

Passa på att vara med om upplevelsen
att mangla på stenmangel och se det
fantastiska resultatet.

ÖSTHAMMAR

10/10 och 14/10 kl 18.00-20.15

Lär dig göra egna mönster i frihandsquiltning. Du kan vara nybörjare eller ha
mer vana av tekniken.
Ledaren Yvonne Kervinen är känd
quiltare och Art Quilt konstnär med 30
års erfarenhet av tekniken och hon delar
frikostigt med sig av sina kunskaper.

Lokal: Lindsbergsgatan 8 C, Uppsala

Torsdagar kl. 18.00 /5 ggr/20 tim

Anna Karlsson 018-550087 eller
karlsson4@yahoo.com
I samarbete med:
Upplands Lin www.upplandslin.se

Gelliprinting
ÖSTHAMMAR

Ledare: Yvonne Kervinen

Måla och tryck på tyg med gelliplate.
Ledaren Yvonne Kervinen är känd
quiltare och Art Quilt konstnär med 30
års erfarenhet av tekniken och hon delar
frikostigt med sig av sina kunskaper.

Lär dig klä om din egen lampskärm. Ta
med en lampskärmsstomme, material och
sybehör. Vi lindar med lindband, fodrar,
syr på yttertyg och dekorerar efter eget
tycke och smak.

Helgkurs 1-3/11 Fre-sön kl. 10.00-16.00
Avgift: 1530 kr
Ledare: Yvonne Kervinen

UPPSALA

Kurser Hemslöjden hösten 2019

Måndagar kl. 18.30 /6 ggr /24 tim

UPPSALA

ENKÖPING
Avgift: 1395 kr

Några av de kommande kurserna hos
Hemslöjden är: täljd mekanik, papper,
lappa och laga, stickning och skedtäljning.

Ledare: Pernille Berglund

www.upplandsmuseet.se/hemslojd/kurser/

Kursen kan även hållas i Örsundsbro,

Lokal: Västra Ågatan 16, Uppsala

kontakta oss för mer information.

I samarbete med:

Tisdagar kl. 18.30 /6 ggr /24 tim

Ull i Uppland och Hemslöjdskonsulenterna

Info och anmälan:

Avgift: 1275 kr (material tillkommer)

UPPSALA/ENKÖPING

I samarbete med:

Ledare: Anna Karlsson

Start: 12/9

Klä om din lampskärm

Lördag och söndag 5-6/10 kl. 10.00-16.00

Hemslöjdskonsulenterna

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
Lokal om ej annat anges: Uppsala: Kungsängsgatan 12, Enköping: Ågatan 15 B, Östhammar: Rådhusgatan 6
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Foto: Hemslöjdkonsulenterna & Kristina Hellberg

Garn- och broderitekniker
Tvåändsstickning

Sticka och klipp, helgkurs

Fritt broderi

UPPSALA/ÖSTHAMMAR

UPPSALA

UPPSALA

Tekniken är gammal och skiljer sig från
dagens stickning främst genom att man
alltid stickar med två trådar även om man
stickar enfärgat. Resultatet blir tätare
och varmare än vanlig stickning och den
inbjuder till olika mönstervariationer.
Kursen vänder sig till dig som aldrig
provat tvåändsstickning men också till dig
med mer stickvana.

Under den här helgkursen får du utmana
dig att våga klippa i stickat. Du lär dig
sticka med fler färger och hur man håller
för att få olika resultat. Tips om hur du gör
snygga avslutningar vid det uppklippta
ingår också.

Vi broderar fritt med olika sömmar och
använder olika material. Hitta lugnet och
må bra av det rogivande arbetet att skapa
fritt med nål och tråd.
Kursen passar både nybörjare och
fortsättare.

Lördag-söndag 19-20/10 lör kl. 10.00-16.00

Fredagar kl. 10.00 /4 ggr/12 tim Start 27/9

Avgift: 850 kr

Avgift: 980 kr

Ledare: Eva-Lotta Staffas

Ledare: Akram Asadi

Start 23/9

Sticka flerfärgsstickning med
lyfta maskor

Sticka en kofta ”uppifrån och ner”

Avgift: 850 kr

UPPSALA

ÖSTHAMMAR

Ledare: Eva-Lotta Staffas

Avgift: 870 kr

Den här kursen handlar om flerfärgsstickning med lyfta maskor. Ett enkelt
sätt att sticka med två färger då du bara
stickar med en färg i taget. Genom att på
olika sätt lyfta maskor i din stickning kan
du skapa en oändlig mönstervariation.

Ledare: Anita Tegelberg

Torsdagar kl. 18.00 /4 ggr/12 tim
Avgift: 850 kr

”Uppifrån och ner”-koftans filosofi är att
jobba fritt och använda känslan. Att räkna
så lite som möjligt och prova så ofta man
kommer åt. Här finns inte något rätt eller
fel, bara förslag på hur du kan sticka en
bra kofta. Du kan sticka din kofta tight
eller vid med svaj, lång eller kort, i vilket
sticksätt du vill.

Ledare: Eva-Lotta Staffas

Tisdagar kl. 18.00 /6 ggr/18 tim Start 17/9

UPPSALA
Måndagar 18.00/4 ggr/12 tim

ÖSTHAMMAR
Tisdagar kl. 18.00 /4 ggr /16 tim
Start 24/9

Experimentell tvåändsstickning
- krusmönster

Avgift: 1275 kr

UPPSALA

Ledare: Åsa Bäcklin Tobiasson

Fortsättningskurs i tvåändsstickning fördjupning krusmönster.

Nålbinding

Lördagar kl. 10.00 /3 ggr

UPPSALA/ÖSTHAMMAR

Start 9/11

Nålbindning - nåla, sömma, binda.
Nålbindning är en tusenårig teknik där
man syr öglor med stor nål. Nålen kan
vara av metall, trä eller ben. Man
använder nålbindning till bland annat
vantar och sockor. Kursen vänder sig både
till nybörjare och till fortsättare.

Avgift: 870 kr
Ledare: Kristina Hellberg

Stickcafé på Studieförbundet Vuxenskolan
Tag med din stickning, ditt broderi eller något annat som
du har lust att arbeta med och kom till en inspirerande
träffpunkt där du möter andra med samma intresse.
Onsdagar kl. 17.00 – 20.00 udda veckor
Start 28/8 Kostnadsfritt

Lördag 21/9 kl. 10.00-16.00 och torsdag
3/10, 10/10 och 17/10 kl. 18.00-21.00
Avgift: 995 kr
Ledare: Märta Brodén

Lokal: Kungsängsgatan 12, Uppsala
Ledare: Eva-Lotta Staffas

UPPSALA

ÖSTHAMMAR
Torsdagar kl. 18.00 /4 ggr/16 tim Start 7/11
Avgift: 870 kr
Ledare: Anita Tegelberg
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Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
Lokal om ej annat anges: Uppsala: Kungsängsgatan 12, Enköping: Ågatan 15 B, Östhammar: Rådhusgatan 6

Kalligrafi, ECO-tryck och smide
Kalligrafi, nybörjare
UPPSALA

Kalligrafi är konsten att skriva vackert.
Under kursen lär du dig att skriva och
texta vackert på till exempel inbjudningskort, namnskyltar och brev.
Du får kunskap om loka kalligrafiska
tekniker, hur man hanterar pennan och
vilka material man behöver.
Tisdagar kl. 18.00 /5 ggr /15 tim
Avgift: 950 kr
Ledare: Monika Ahlezon

Kalligrafi, fortsättning

ECO-tryck på papper,
helgkurs
UPPSALA

Under helgen provar vi oss fram med
giftfria växter som finns i omgivningen.
Vi trycker och färgar på flera slags papper
som akvarellpapper, grafikpapper och
kartong. Du skapar olika vackra tryck som
du t ex binder in till en liten bok eller gör
vykort, presentlappar eller placeringskort
av. Kursen ger dig kunskap så du kan fortsätta på egen hand med tryck och färgning
med växter.

Smyckessmide i silver
VÄSTERÅKER/UPPSALA

Kursen är både för dig som provat att
arbeta med silver tidigare eller är
nybörjare.
Du får lära dig olika tekniker under
kunnig ledning av guldsmed
Louise Kittelsen och målet är att göra ett
smycke.
Bokning enligt överenskommelse för 2-4
deltagare, lördag och söndag
kl. 10.00-17.00 båda dagarna.
Info och anmälan:

Lokal: Munkgatan 5, Uppsala

Louise Kittelsen

UPPSALA

Lör-sön 21-22/9 kl.10.00-15.00

lollo@formalouise.se

En fortsättningskurs för dig som vill
fördjupa olika kalligrafistilar och arbeta
med vattenfärger. Genom olika kreativa
övningar arbetar vi med bokstäver och
anfanger.

Avgift: 1395 kr

eller 070-9493940

Ledare: Carita Sirén

Tisdagar kl. 18.00 /5 ggr /15 tim
Start november
Avgift: 950 kr
Ledare: Monika Ahlezon

Samhälle
Vad bestämmer EU?
Grundläggande EU-kunskap
Vilken makt har parlamentet i Bryssel? Vad kan makthavarna besluta
om? Hur mycket inflytande har Sverige? I studiecirkeln får du svar på
dina frågor om EU. Cirkelledaren har lång erfarenhet av undervisning
inom EU-rätt.
UPPSALA Onsdagar 18.30/6 ggr/18 tim/varannan vecka
Avgift: 395 kr
Ledare: Eva Edwardsson

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
Lokal om ej annat anges: Uppsala: Kungsängsgatan 12, Enköping: Ågatan 15 B, Östhammar: Rådhusgatan 6
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Språk
Arabiska med inriktning mat

Franska

Spanska

ENKÖPING

UPPSALA

UPPSALA

Nybörjare och fortsättare:

Nybörjare: tisdagar kl. 19.15

Nybörjare: onsdagar kl. 19.15

Torsdagar kl. 17.30

A1: tisdagar kl. 17.30

A1: måndagar kl. 19.15

Pris: 1495 kr

A2-B1 konversation:

Ledare: Rana Noureldin

torsdagar kl. 17.30

Intensivkurs A2 (2 ggr/vecka):

Ledare: Estelle Duluc

måndagar och onsdagar kl. 17.30

Engelska
konversationskurser

Grekiska (nygrekiska)

Pris: 2250 kr
Ledare: Manuel Poo Rodriguez

UPPSALA

UPPSALA

A1: måndagar kl. 10.00*

Nybörjare: måndagar kl. 17.30

ENKÖPING

onsdagar kl. 11.45*

A1-A2 lätt konversation: måndagar

Nybörjare: måndagar 17.30

A2: tisdagar kl. 10.00*, torsdagar kl. 10.00*

19.15

B1-B2 Konversation: måndagar 19.15

A2 – B1: torsdagar kl. 12.30*
B2: tisdagar kl. 17.30*, kl. 19.15*,

Italienska

onsdagar kl. 09.30*, kl. 17.30*, kl. 19.15*

UPPSALA

Ledare: Arthur Edwards

Nybörjare: måndagar kl. 19.15
A1: onsdagar 19.15

Finska

A2: onsdagar kl. 17.30
Ledare: Serena Liretti

UPPSALA
Nybörjare: tisdagar kl. 19.15

Ledare: Ana Rojas

Priser och villkor för språkkurser.
För mer information se vår hemsida
Omfattning 10 ggr/20 tim /1395 kr om ej
annat anges

A1: tisdagar kl. 17.30

Ryska

A1-A2: onsdagar kl. 17.30

* 12 ggr/24 tim/1495 kr

UPPSALA

A2-B1: onsdagar kl. 19.15

Nybörjare: tisdagar kl. 17.30

Ledare: Helena Bicer

Ledare: Karina Wouda

Study Swedish in Uppsala
Uppsala International Summer Session
organizes summer courses in the Swedish
language for students and professionals.
The minimum age requirement is 18.
For more information: director@uiss.org
www.uiss.org

Hitta din språknivå.

Här följer fyra nivåer enligt Europarådets skala:

Jag kan förstå och använda mycket
enkla ord och fraser som har att göra
med de mest grundläggande och
konkreta situationerna i vardagslivet.
Jag kan presentera mig själv och andra och
ställa frågor om t ex namn, var och hur någon
bor, var någon arbetar och jag kan själv svara på
liknande frågor.

A1

Jag kan förstå fraser och de vanligaste
orden som har att göra med personliga
förhållanden.
Jag kan kommunicera i enkla och vardagsmässiga sammanhang som kräver ett enkelt
och direkt utbyte av information om vardagliga
ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett
antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva

A2
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min familj och andra människor, hur jag lever
och bor, min utbildningsbakgrund och mitt
arbete.
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt
standardspråk som man regelbundet
möter i arbetet, skolan och på fritiden.
Jag kan hantera de flesta situationer som kan
uppstå under resor i ett område där språket
talas och kan oförberedd ge mig in i samtal om
ämnen som är kända och som är av personligt
intresse eller berör det vardagliga livet. Jag kan
länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, mina drömmar, förhoppningar och mål och ge skäl och
förklaringar till mina åsikter och ambitioner.

B1

Jag kan följa huvuddragen i
komplexa texter och konkreta såväl som
abstrakta ämnen. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner.
Jag kan kommunicera med så pass hög grad av
ledighet och spontanitet att ett samtal med en
infödd samtalspartner förlöper i stort sätt
problemfritt. Jag kan uttala mig klart och
detaljerat om ett stort antal varierande ämnen
och förklara min ståndpunkt i en problemsituation.

B2

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
Lokal om ej annat anges: Uppsala: Kungsängsgatan 12, Enköping: Ågatan 15 B, Östhammar: Rådhusgatan 6

Föräldraskap
Att vänta barn innebär en stor förändring i livet,
både kroppsligt och känslomässigt. Vi erbjuder
bra förberedelsekurser för er som är gravida.
Profylax, kvällskurs

Vattengymnastik för gravida

Gravidyoga med mindfulness

UPPSALA

UPPSALA

UPPSALA

”Jordemors Profylax - föda med trygghet”

Skön träning i varm, liten bassäng.

Två gånger kl. 17.30 -21.00

Tisdagar kl. 18.00-19.00 /5 ggr

Start: 14/8, 16/9, 30/9, 28/10, 11/11 och

Start: 20/8, 24/9, 5/11 och 19/11

9/12

Avgift: 1400 kr

Avgift: 1950 kr per par inkl. material

Lokal: Fyrishov, Uppsala

Ledare: Helena Eriksson och Anita Eklund

Ledare: Karin Hellström, Emilia Bergqvist

Att praktisera mindfulnessyoga kan vara
ett sätt att skapa tid för att förbereda sig
mentalt, känslomässigt och fysiskt för den
stora omställning det innebär att få barn.
Tekniken är användbar under graviditet,
förlossning och småbarnstid.

och Erica Wikander

Måndagar kl. 18.45 / 8 ggr /16 tim

Profylax, helgkurs
UPPSALA

Pappa/partnerträff

”Jordemors Profylax - föda med trygghet”

UPPSALA

Fredag kl. 15.00 – 18.30 och

Samtalsträff för blivande pappor/partners
om hur det är att vänta barn som man/
partner. Träffen är kostnadsfri.
Se www.sv.se/uppsala för kommande
datum.
Anmälan görs till hakan@bmhjartat.se

lördag kl. 9.30 -13.00
Datum: 30-31/8, 18-19/10 och 29-30/11
Avgift: 2100 kr per par inkl. material
Ledare: Johanna Hedström

MammaMage med barn
UPPSALA

Föreläsningar

Torsdagar kl. 11.00 -11.45 /5 ggr

BM Hjärtat erbjuder kostnadsfria föreläsningar riktade till blivande föräldrar.
Se www.sv.se/uppsala för kommande
datum.

Avgift: 1500 kr
Ledare: Karin Hannrup och Anna Arwidsson

Ledare: Lena Nilsson

Ledare: Håkan Eriksson

Träning av bäckenbotten och inre
bukmuskler efter förlossningen.
Start: 22/8, 3/10 och 14/11

Avgift: 1350 kr

UPPSALA

Lokal: (om inget annat anges):

Bra att veta!
Om du har ett intresse som du
delar med några vänner kan ni
träffas för detta i form av en
kamratcirkel. Kontakta oss gärna

Barnmorskemottagningen Hjärtat

så berättar vi mer om vad vi kan

Smedsgränd 5B, Uppsala

göra tillsammans med er.

Samtliga ledare hos BM Hjärtat är
legitimerade barnmorskor
Anmälan och mer info:
www.sv.se/uppsala eller www.bmhjartat.se

Språklig stimulans - för personer med afasi
Cirklarna vänder sig till dig som har afasi och vill arbeta med dina språkliga och kommunikativa svårigheter.
Tillsammans med andra afasidrabbade och med utgångspunkt från dina förutsättningar övar du din förmåga att kommunicera.
Målet är att öka varje deltagares möjlighet att påverka och styra sitt liv.
Allt sker naturligtvis under trevliga former med nära till skratt.
För mer info: Susan Gallone 018-10 23 77 e-post susan.gallone@sv.se eller kontakta din logoped

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
Lokal om ej annat anges: Uppsala: Kungsängsgatan 12, Enköping: Ågatan 15 B, Östhammar: Rådhusgatan 6
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Lotskontor
på biblioteken i
Stenhagen och Gränby
En träffpunkt där besökare bl.a kan
få hjälp med att fylla i och förstå
olika handlingar/blanketter.
Öppet två eftermiddagar i veckan.
För mer info: Gunnar Bogren
018-10 23 73
gunnar.bogren@sv.se

God man
och förvaltare
I samarbete med Uppsala God man
och förvaltarförening anordnar vi
kurser för dig som vill bli God man
och förvaltare.
Information och anmälan:
www.gmfuppsala.se

Anhörigdagen

Afasidagen

3 oktober

9 oktober

Kultur i vården
Ett av våra viktigaste profilområden
är arbetet med olika aktiviter för och
med personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Är
du intresserad av att bli en del av vår
verksamhet är du välkommen att
kontakta oss.
018 - 10 23 70

Världsmentaldagen
10 oktober

Hörselsdagen
19 oktober

Ett urval av våra samarbetspartners:

Grundorganisationer:

Våra anmälningsvillkor följer distansavtalslagen. Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.
För oss på SV har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver hur och varför vi behandlar dina uppgifter.
Den finns att läsa mer om på vår hemsida www.sv.se/integritetspolicy.

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
UPPSALA LÄN ÄR KRANMÄRKT AV
SVENSKT VATTEN
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För anmälan och information

Hyr konferenslokal

www.sv.se/uppsala
E-post: uppsala@sv.se
Telefon: 018 - 10 23 70

Kontakta oss för mer info på telefon 018 - 10 23 70
eller maila uppsala@sv.se

Huvudkontor

Lokala kontor:

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Kungsängsgatan 12, 1 tr.
753 22 Uppsala

Rådhusgatan 6, 742 31 Östhammar 0173 - 218 55
Ågatan 15B, 749 35 Enköping 0171 - 310 52

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70

Lokal om ej annat anges: Uppsala: Kungsängsgatan 12, Enköping: Ågatan 15 B, Östhammar: Rådhusgatan 6

