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I det här studieprogrammet hittar du massor av
möjligheter att lära dig något nytt, eller kanske
påminna dig om saker du hade glömt att du kunde.
Det är kanske äntligen dags att ta upp det där intresset
du har skjutit på framtiden? Det är aldrig för sent att
börja.
I en studiecirkel träffar du andra människor som du
kanske inte har träffat tidigare. Ni jobbar med varandra
under ett antal veckor, söker kunskaper tillsammans
och under tiden växer nyfikenheten och vänskapen.
När cirkeln är slut har du både nya kunskaper,
nya vänner och våren har anlänt.
Välkommen att delta i Studieförbundet Vuxenskolans
verksamhet i Uppsala län – en plats för nytänkande.
De nya vännerna får du på köpet!
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Data och släktforskning
Datorer och surfplattor är för många av oss en förutsättning för en fungerande
vardag. Lär dig grunderna hos oss. Du har också stor nytta av den kunskapen
om du vill forska vidare om din släkt- och familjehistoria.
Data, nybörjare

Surfplatta, grundkurs

Grundkurs i datoranvändning, inga
förkunskaper krävs. Lär dig hur datorn
fungerar och hur du blir en del av det
digitala samhället. Lär dig använda
tangentbord, mus, skriva och redigera
texter, göra utskrifter, Internet, säker
betalning via nätbanker, e-post m m.

Lär dig surfplattans funktioner och
finesser. Har du egen surfplatta (Android/
Ipad) så kan du ta med den. Annars finns
Androidplattor att låna eller köpa på
kursen. Hämta och installera ”Appar”, tips
för nytta och nöje med din surfplatta.

UPPSALA

Tisdagar kl. 10.00/4 ggr/12 tim

Skapa din hemsida på ett enkelt sätt.
Vi arbetar med ”drag and drop”metoden och använder följande program:
Wordpress.com, Weebly och Wix. Du får
lära dig allt från början till den färdiga
produkten så att du i slutet av kursen har
din egen hemsida.

Måndagar kl. 9.30/6 ggr/18 tim

Avgift: 895 kr

Tisdagar kl. 18.00/6 ggr/18 tim

Avgift: 1 250 kr

Ledare: Bo Liljeborn

Avgift: 1 595 kr

ÖSTHAMMAR

ENKÖPING

Ledare: Petter Ahlberg

Fredagar kl. 10.00/6 ggr/18 tim

Tisdagar kl. 13.00/4 ggr/12 tim

Avgift: 1 250 kr

Avgift: 895 kr

Släktforskning

Ledare: Bo Liljeborn

Ledare: Daniel Bergqvist

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.

UPPSALA

ENKÖPING
Onsdagar kl. 10.00/6 ggr/18 tim
Avgift: 1 250 kr

Hemsida från början
Grundkurs

Ledare: Daniel Bergqvist
UPPSALA

Data, fortsättare

Digitalfoto med bildhantering

Skapa adressregister, gör enklare trycksaker, lär mer om Internet och hur du
surfar säkert, säker e-handel m m.

Onsdagar 13.30 eller 18.30

Avgift: 1 095 kr

Lär dig grunderna i att fotografera med
digitalkamera, exponering, inställningar
och hur du tar bättre bilder. Du får också
lära dig att föra över bilder från kamera
till dator, vad du kan göra med bilderna
t.ex. redigera sneda bilder, beskära,
förbereda för utskrift och även säker
hantering och lagring av bilder samt
säkerhetskopiering.

Ledare: Bo Liljeborn

Måndagar kl. 13.00/6 ggr/18 tim

NYBÖRJARE

ENKÖPING

Avgift: 1 250 kr

Tisdagar 18.00

Onsdagar kl. 10.00/5 ggr/15 tim

Ledare: Bo Liljeborn

8 ggr /24 tim

UPPSALA
Måndagar kl. 9.30/5 ggr/15 tim
Avgift: 1 095 kr
ÖSTHAMMAR
Fredagar kl. 13.00/5 ggr/15 tim

NYBÖRJARE
8 ggr /24 tim
Avgift: 1 550 kr
FORTSÄTTARE
Onsdagar 16.30 /7 ggr /14 tim
Avgift: 995 kr
Ledare: Maj-Lis Lundblad
ENKÖPING

Avgift: 1 095 kr

Avgift: 1 550 kr

Ledare: Daniel Bergqvist

Ledare: Håkan Palm
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Dans, musik och teater
Dans och musik är bra för ditt välbefinnande.
Träna koordination och smidighet till härliga rytmer och spännande musik.
Sjung ut! Körsång
Kom med och sjung i en grupp som sjunger
av glädje och utan några krav på tidigare
erfarenhet av sång. Alla kan vara med.

Uppsala Viking
Squaredancers

Frigörande dans

Onsdagar kl. 18.30 /10 ggr /20 tim

Lokal: Bergsbrunna bygdegård,

Avgift: 995 kr

Bergsbrunna Villaväg 24, Uppsala (buss 20)

Ledare: Magnus Fagerberg

Info och anmälan: www.squaredans.com

I den frigörande dansen hittar du dina
rörelser inifrån dig själv och guidas av
musik från hela världen och Amanda.
I dansen släpper du på krav att prestera
och njuter av din kropp i rörelse och
hittar närvaro, lugn och energi.

eller telefon 0722060959

Onsdagar kl. 18.00 /10 ggr /20 tim

Esters Musikverksamheter
Sång- och musikverksamhet för personer
med funktionsnedsättning. Kontakta oss
för mer information. 018-10 23 70
Lokal: Håga by, Uppsala

Happy Feet Linedancers

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

Ena Bugg & Swing
Den största dansen hos oss är bugg, men
vi dansar också Boogie Woogie, Lindy
Hop, dubbelbugg, west coast swing och
rock’n’roll.
Lokal: Doktor Westerlunds Gata 15,

Lokal: Årstagårdens aula

Enköping

Info och anmälan:

Info och anmälan: www.enabugg.com

www.happyfeetlinedancers.se

Friends in line

Avgift: 1 200 kr
Ledare: Amanda Aaro

Helgkurs i berättande
Alla människor kan berätta, men vi
behöver öva precis som med allt annat. I
denna kurs berättar vi tillsammans med
hjälp av enkla och roliga övningar och
verktyg. Vi tränar vår spontanitet, fantasi
och kreativa förmåga. Vi övar på att
bejaka oss själva och andra.
Lördag-söndag 10-11/3 kl. 10.00-17.00

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

Avgift: 1 400 kr

Lokal: Allsalen Sävja Kulturcentrum

Info och anmälan: teatertwiga@gmail.com

Info och anmälan: www.friendsinline.se

Björklinge Dans &
Motionsgäng - bugg
Lokal: Tensta Bygdegård
Info och anmälan:
bjorklingedans@hotmail.com

Ledare: Jenny Normark Momquist

Improvisationsteater, helgkurs
För att improvisera måste du kunna
bejaka dig själv och andra, du måste lita
på dina idéer och följa de impulser du får.
Detta tränar vi på under en intensiv helg
tillsammans.
Lördag-söndag 5-6/5 kl. 10.00-17.00
Avgift: 1 400 kr
Ledare: Jenny Normark Momquist
Info och anmälan: teatertwiga@gmail.com
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Yoga och Qi Gong
Få energi och minska din stress.
Yoga och Qi Gong sätter igång kroppens egen självläkande förmåga.
Yoga och mindfulness
Varje tillfälle inleds med en rejäl djupavspänning följt av fysiska yogaövningar,
andningsträning och meditation.
Måndagar kl. 17.00 /8 ggr /20 tim
Avgift: 1 400 kr
Ledare: Lena Nilsson

Medicinsk yoga och
mindfulness
Medicinsk yoga 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
medicinsk yoga som friskvård, stressreduktion och sist men inte minst för att
höja livskänslan.

Medicinsk yoga med
djupavspänning

Delfinkraftens Qi Gong,
nybörjare

Enkla tekniker som kan förbättra din
fysiska hälsa och balansera dig mentalt
och emotionellt. Yogan är mjuk men ändå
kraftfull. I kursen ingår yogarörelser, andningsövningar, meditation med musik och
yoga nidra (djupavslappning). Passar alla
och övningarna kan göras sittande.

Lär dig en djupverkande rörelsemeditationsmetod för att slappna av, fylla på ny
livsenergi och komma i balans i kropp och
själ. Delfinkraftens Qi Gong består av
mjuka, enkla, långsamma rörelser som
utförs till vacker musik.

Tisdagar kl. 18.45 /8 ggr /16 tim

10 ggr/25 tim

Avgift: 1 300 kr

Avgift: 2 100 kr inkl. CD-skiva och fika

Ledare: Elahe Sadeghzadeh

Ledare: Maria Loeken

Hathayoga

Träningspass i Delfinkraftens
Qi Gong + Meditation

Onsdagar kl. 13.30 /varannan vecka/

Måndagar kl. 10.00 /8 ggr / 16 tim

Yogarörelser, yogapositioner, andningsövningar och avslappning. Vi börjar med
mjuka, enkla övningar för att stärka
kroppen för att längre fram i kursen
övergå till mer krävande övningar som t ex
Solhälsningen - Surya namaskara.
Inga förkunskaper krävs.

Avgift: 1 300 kr

Torsdagar kl. 19.00 /8 ggr /16 tim

10 ggr/30 tim

Ledare: Lena Nilsson

Avgift: 1 300 kr

Avgift: 2 000 kr inkl. fika

Ledare: Elahe Sadeghzadeh

Ledare: Maria Loeken

Mediyoga

Yoga för alla

Onsdagar kl. 10.00/10 ggr/1400 kr

I kursen ingår yogarörelser, andningsövningar och yoga nidra (djupavslappning). Kursen passar alla och övningarna
kan göras sittande.

Onsdagar 11.45/5 ggr/700 kr (Herryoga)

Tisdagar kl. 17.00 /8 ggr /16 tim

Söndagar kl. 17.30/7 ggr/980 kr

Söndagar kl. 10.00/8 ggr/16 tim

Ledare: Malin Bergslo

Avgift: 1 300 kr

ÖSTHAMMAR
Anmälan och frågor till ledaren
Malin Bergslo telefon 073-827972

För dig som redan har gått en kurs i
Delfinkraftens Qi Gong men vill träna
tillsammans med andra och sedan avsluta
övningen med en stunds djupavslappnande meditation under Marias ledning.
Onsdagar kl. 10.00 /varannan vecka/

Gravidyoga
se sid 15

Ledare: Elahe Sadeghzadeh
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Natur och fritid
Under våren erbjuder vi kurser för ett givande friluftsliv.
Förarintyg för fritidsbåt

VHF-certifikat, helgkurser

Motorsågskörkort, nivå A + B

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.

Fr o m den 1/1 2015 är motorsågskörkort
ett lagstadgat krav (AFS 2012:1) för de som
arbetar med motorsåg i sitt yrke. Lagen
innefattar allt arbete som utförs med
motorkedje- och röjsåg . Även som privatperson är denna kurs användbar. Här får
du teori och praktisk övning för att klara
uppkörningen av körkortet nivå A + B.

Torsdagar kl. 19.15 /21 tim

Man måste ha certifikat för att få använda
VHF-radio. Längre ut från kusten
tappar mobilen ofta täckning, men har man
VHF-radio når man kustradiostationer och
kan då kommunicera med Sjöräddningen,
Kustbevakningen, andra båtar i närheten
och ringa telefonsamtal. Under en helg lär
du dig det du behöver veta för att ta
certifikatet.

Ledare: Bo Liljeborn

UPPSALA

Avgift: 3 950 kr inkl. studiematerial och hyra

ENKÖPING

Lördag-söndag kl. 10.00 -15.00

av skog

Måndagar kl. 19.00 /21 tim

Avgift: 995 kr

Kostnad för examination tillkommer med

Ledare: Magnus Johansson

ENKÖPING

cirka 2 500 kr

Avgift: 1 695 kr inkl. kursmaterial

Lördag-söndag kl. 10.00 -15.00

Ledare: Niklas Bergström

Kostnad för examination tillkommer 450 kr

Avgift: 995 kr

UPPSALA

Kustskeppare

Onsdagar kl. 19.00 /24 tim

Kostnad för examination tillkommer 450 kr
Ledare: Bo Liljeborn

För att gå utbildningen ska du ha godkänt
Förarintyg. Detta är en fortsättningskurs
som tidigare kallades skepparexamen.
Utbildningen innehåller följande moment:
Navigering dagtid och i mörker, i och
utanför farleder samt utomskärs, sjösäkerhet, sjövägsregler, ljud- och ljussignaler, avdrift, missvisning och deviation.
Praktik till sjöss vid ett tillfälle ingår.
UPPSALA
Onsdagar kl. 19.00 /27 tim
Ledare: Bo Liljeborn
ENKÖPING
Måndagar kl. 19.00 /27 tim
Ledare: Magnus Johansson
Avgift: 1 850 kr inkl. kursmaterial
Kostnad för examination tillkommer 450 kr
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Biodling, grundkurs
Du som är naturintresserad, odlar ekologiskt eller älskar honung, borde lära dig
mer om de intressanta “trädgårdsarbetarna” bina. Under sakkunnig ledning av
erfaren biodlare från Sveriges Biodlares
Riksförbund får du kunskaper för att
kunna starta ett eget bisamhälle.
Onsdagar 18.30, torsdagar 15.30 och
18.30 /10 ggr /30 tim
Avgift: 1 775 kr
Ledare: Jan Rosenfeld

Min första sommar
som biodlare

Biodling, nybörjare intensiv
Teori och praktik
Kursen startar med tre teorikvällar i april
på Studieförbundet Vuxenskolan tisdagar
18.30. Den praktiska delen av kursen fortsätter sedan vid Uppsala biodlareförenings bigård i Jälla, söndagseftermiddagar
från maj till september, med uppehåll från
början av juli till början av augusti.
Gruppen sköter under sommaren ett
bisamhälle i bigården. Du bör därför
räkna med ett par besök i bigården utöver
kurstillfällena.

Jägarskola/Jägarexamen
Kurser startar i november 2018

FÖRELÄSNINGAR
Humle, rabarber, rosor och
perenner

Tisdagar 18.30/ 12 ggr /36 tim

Genetikern och intendenten på Julita
Else-Marie Strese berättar om den
senaste tidens stora satsning på att
inventera, analysera och bevara
landets genresurser inom trädgårdsområdet (POM).

Avgift: 2 450 kr inkl. litteratur

Lördag 20/1 kl. 15.00

För deltagande krävs att man deltagit i en
mer teoretisk studiecirkel.
Kursen är förlagd till Uppsala Biodlares
bigård vid Jälla och består av praktiska
uppgifter varvat med en viss mängd teori.
Gruppen sköter under sommaren ett
bisamhälle i bigården, räkna med ett par
besök i bigården utöver kurstillfällena.
Lördagar maj till september med uppehåll
från början av juli till början av augusti.

Ledare: Elisabet Roman och

Avgift: medlem 50 kr, ej medlem 100 kr

Cecilia Kronkvist

(kontant betalning)

Biodling, nybörjare

Nyttodjur i trädgården –
hur kan vi hjälpas åt?

Tisdagar 18.00/10 ggr /30 tim

Den mångsidige biologen Marcus
Hedblom berättar om trädgårdens
fåglar och pollinerande insekter och
hur vi kan förbättra samarbetet till
allas nytta och glädje.

Lördagar 8.30 , 11.00 eller 13.45

Avgift: 1 775 kr

Lördag 14/4 kl. 14.00

9 ggr /27 tim

Ledare: Leif Ölmeborg

Avgift: medlem gratis, ej medlem 50 kr

Avgift: 1 500 kr
Ledare: Jan Rosenfeld

Min andra sommar
som biodlare
Fortsättningskurs på “Min första sommar
som biodlare”. Avsikten är att du ska bli
väl förtrogen med de viktigaste praktiska
momenten inom biodling och erbjuds en
erfaren biodlare som handledare. För att
delta i denna kurs bör du ha bin, eftersom
kursen i stor utsträckning bygger på de
erfarenheter du får som biodlare.
Kursen är förlagd till biodlarnas bigård
vid Jälla. Lördagar maj till september med
uppehåll från början av juli till början av
augusti.

ENKÖPING
Kursen genomförs i Enköping och inleds
med tre teoretiska pass och därefter
praktiskt arbete i utbildningsbigården
varvat med teori.

Drottningodling, nybörjare
Lär dig odla din egen drottning. Alla vill
ha snälla och lättarbetade bin som
förhöjer stunden i bigården. Under sex
kurstillfällen får du lära dig drottningodling i praktiken.
Platsen är bigården vid Jälla.

(kontant betalning)
I samarbete med:
Uppsala TrädgårdsSällskap

Måndagar 18.30 /6 ggr /18 tim
Avgift: 1 850 kr
Ledare: Örjan Ceder
Biodlingskurserna genomförs i
samarbete med Uppsala Biodlareförening
och Enköpings Biodlarförening

Lördagar /9 ggr /27 tim
Avgift: 1 500 kr
Ledare: Jan Rosenfeld
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Måleri, skulptur, keramik
Alla kan måla och skapa. Hos oss finner du ett stort utbud av olika kurser inom
måleri, skulptur, keramik och hantverk. Säkert hittar du något som passar dig.
Akrylmålning

Målarkurs, grundkurs

VedicArt - originalet

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, komposition.
Gemensamma genomgångar.

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.

Fredagar kl. 13.30 /6 ggr /24 tim

Söndagar kl. 14.00 /vecka/7 ggr /28 tim

Avgift: 1 695 kr

Avgift: 1 695 kr

Ledare: Erika Bengtsdotter

Ledare: Anna Vallin

Akvarellmålning

Oljemålning

Måleri och medvetandeutveckling. Vedic
Art är en metod för måleri som skapades
av målaren Curt Källman och har sina
rötter i den gamla Vediska traditionen,
men är inte en terapi eller teknik. En kurs
för dig som inte målat sedan du slutat
skolan men längtar efter att uttrycka dig
och är intresserad av skapandets process.
Kursledaren ger ut övningar och man
målar under tystnad på sitt personliga
sätt utan kommentarer av andra. Under
pauser och lunch (1 timme) pratar man
som vanligt.

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.

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

Lördagar kl. 10.00-16.00 /6 ggr /40 tim
Avgift: 2 900 kr
Ledare: AnnKarina Vesterberg

Onsdagar kl. 9.30, 13.00, torsdagar 9.30,
13.00, fredagar 9.30 /10 ggr /30 tim
Avgift: 1 875 kr
Tisdagar kl. 18.15 /10 ggr /30 tim
Avgift: 1 875 kr

Måndagar kl. 13.30 /9 ggr /36 tim
Avgift: 2 175 kr

Torsdagar kl. 17.30 /6 ggr /24 tim
Avgift: 1 695 kr

Onsdagar kl. 18.15 /7 ggr /28 tim
Avgift: 1 695 kr

Söndagar kl. 10.00 /vv /6 ggr /24 tim

Ledare: Anna Vallin

Avgift: 1 695 kr

Akvarellmålning

Ledare: Erika Bengtsdotter

Teckning

Målarskolan

Grundläggande tekniker i teckning.
Att kunna teckna är en bra grund för
andra målartekniker.

ENKÖPING
Nybörjare/fortsättare. Kursen ger dig
grundläggande förståelse för hur du
skapar en bild genom komposition, teknik
och färglära. Du får också lära dig hur
du skissar för akvarellmåleri och arbetar
både med fria och handfasta övningar.

Måleriverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Kontakta oss för mer
information. 018-10 23 70

UPPSALA

Lokal: Funbo, Uppsala

Ledare: Anna Vallin

Måndagar kl. 17.30 /5 ggr /15 tim
Avgift: 1 095 kr

Torsdagar kl. 9.30 eller 13.30 /8 ggr /24 tim

ENKÖPING

Avgift: 1 495 kr

Onsdagar kl. 13.30 /5 ggr /15 tim

Ledare: Gunilla Lundell

Avgift: 1 095 kr
Ledare: Gunilla Lundell
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Konstskola i Botan 18-21 juni,
sommarkurs
Var med i vår konstskola i Botan under en
vecka i juni. Vi målar måndag den 18 juni
till torsdag den 21 juni kl. 10.00 – 15.00.
Du väljer själv vilken teknik du vill
använda; akvarell, olja, akryl eller
teckning. Vi målar utomhus och inomhus
om vädret är ostadigt. Du får individuell
handledning men också gemensamma
genomgångar inom olika tekniker.
Stafflier och stolar finns på plats men du
tar själv med den utrustning du önskar
använda och din lunch och ditt mellanmål. Kursen passar för alla som någon
gång drömt om att få måla koncentrerat
en vecka och utveckla sitt måleri och
sin konstnärliga förmåga under kunnig
ledning.

Keramik

Skulptur, grundkurs

Lera är ett härligt och lättarbetat
material. Du får lära dig de grundläggande teknikerna som att tumma,
ringla, kavla och dreja. Vi använder
stengodslera och du får prova olika
dekorering- och glaseringsmetoder.
Kursen passar alla oavsett förkunskaper.
Du arbetar i din egen takt under handledning.

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: Anna Vallin

Måndagar kl. 17.30 – 20.30 start 5/2
Tisdagar kl. 18.00 – 21.00 start 13/2
Onsdagar kl. 17.30 – 20.30 start 31/1
7 ggr / 28 tim
Avgift: 1 825 kr (material tillkommer)
Ledare: Ulla Hård af Segerstad
Lokal: Knarrbacken, Bålsta

Avgift: 1 750 kr

Måndagar kl. 18.30 – 20.45

Ledare: Anna Vallin

8 ggr/24 tim/varannan vecka

Du lär dig grunderna i att teckna en
modedocka med rätt proportioner. Du får
kunskap om kroppens, anskiktets, händer
och fötters anatomi. I grundkursen lär du
dig grunderna i hur man ritar basplagg
på kroppen. Vi använder i första hand
blyerts och tusch. Material finns att låna.

Torsdagar kl. 18.00 /7 ggr /28 tim
Avgift: 1 750 kr

Lokal: Munkgatan 5, Uppsala

Lokal: Botaniska Trädgården, Uppsala

Modeteckning, grundkurs

Lokal: Munkgatan 5, Uppsala

Start 15/1
Avgift: 1 550 kr (material tillkommer)
Söndagar kl. 10.00 – 13.15
28/1, 11/2, 4/3, 18/3 och 8/4
Avgift: 1 300 kr (material tillkommer)
Ledare: Ann-Marie Alskog

Måndagar kl.18.00/3 ggr/9 tim
Start Kurs 1: 5 februari
Start kurs 2: 26 mars

Konst i Sävja

Avgift: 1 195 kr

Konstkurs med olika målartekniker.
Låt dig inspireras av din närmiljö
och inbjuden inspiratör.

Ledare: Victoria Ullström

Modeteckning, fortsättning
Under kursen arbetar vi vidare med
kroppen. Lär oss teckna de vanligaste
klädesplaggen men också hur man
illusterar olika tygkvaliteter och tygers
olika fall beroende på snitt. Under den här
kursen använder vi även färgpennor och
akvarell. Bra om man deltagit i modeteckning, grund. Material finns att låna.

Lokal: Kamratgården i Bergsbrunna
Torsdagar kl. 10.30 – 13.00
18/1, 1/2, 22/2, 8/3 och 22/3
Anmälan och info: Ingar Bruce
073-65 17 626, ingar.rb@gmail.com
I samarbete med:
Danmarks Hembygdsförening

Glasfusing
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.
Söndag 25/3 kl. 10.00-15.00 och en kväll som
vi bestämmer tillsammans

Måndagar kl.18.00/4 ggr/12 tim

Lokal: Knarrbacken, Bålsta

Start 26 februari

Avgift: 650 kr

Avgift: 1 295 kr

Ledare: Ann-Marie Alskog

Ledare: Victoria Ullström

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

Hantverk
Möbeltapetsering

Detaljsömnad

Kursen ger grundläggande kunskap i det
traditionella tepetserarhantverket. 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.

Kursen vänder sig till dig med viss sömnadsvana och nu vill fördjupa dig i hur
man syr detaljer. Du kommer att prova
olika sätt att sy detaljer på fickor
(passpoal-, stolp- och clubficka) dragkedjor (infälld-, osynlig och för byxa)
och sprund (för kjolar, klänningar och
kavajer).

Klädsömnad med
mönsterförändring
Under kursen får du hjälp att förändra ett
mönster efter dina mått och figur samt att
sy ett enklare plagg. Vid första kurstillfället ligger tonvikten på mönsterförändring. Inga förkunskaper behövs.
Söndagar 11/2, 11/3, 8/4 och 22/4
kl. 9.00 -16.30

Lördag-söndag 24-25/2 kl. 9.00-16.30

Lokal: SV/Vaksalaskolan

Lokal: Vaksalaskolan

Avgift: 2 050 kr

Lördag–söndag 17-18/2 samt 10-11/3

Avgift: 1 125 kr

Ledare: Laila Sjöstrand

kl. 10.00-16.00/4 ggr/32 tim

Ledare: Laila Sjöstrand

Helgkurs
Lokal: Rasbokils bygdegård
Avgift: 2 100 kr

Detaljsömnad, fortsättning

Ledare: Maria Wenngren

Lokal: Rasbokils bygdegård

Kursen för dig som vill gå vidare med
detaljsömnaden. Under helgen kommer
du att sy detaljer på knäppningar (enkel-,
dold- och med format belägg) manschetter
och ärmsprund och kragar (med eller utan
stånd).

Avgift: 1 995 kr

Lördag-söndag 24-25/3 kl. 9.00-16.30

Ledare: Maria Wenngren

Lokal: Vaksalaskolan

Dagkurs
Onsdagar kl 12.00-16.00/6ggr/30 tim
Start 7/2

Sommarkurs

ÖSTHAMMAR
Unna dig en kreativ sommarvecka vid
havet.

Avgift: 1 125 kr
Ledare: Laila Sjöstrand

Måndag–fredag 25-29 juni
kl. 10.00-15.30
Lokal: Rådhusgatan 6, Östhammar
Avgift: 2 325 kr
Ledare: Maria Wenngren

Modeteckning
se sid 9
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Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70. Lokal om ej annat anges: Kungsängsgatan 12, Uppsala

Sy mjuka dockor

Himmeli

Traditionell trådslöjd

ÖSTHAMMAR
Trådslöjd eller Luffarslöjd är en gammal
teknik där du arbetar med tänger och kan
forma enkla bruksföremål av ståltråd.

Start 12/4

Himmeli är en dekoration med himmelska former. Den byggs med geometrisk
harmoni och traditionellt av råghalm.
Traditionen är gammal men har nu blivit
populär i olika modeller och moderna
material. Himmeli är finska för det vi i
Sverige kallar ”oro”. Du kan komma på en
himmelikurs utan förkunskaper.

Avgift: 850 kr + materialkostnad ca 250 kr

Lördag-söndag 10-11/2

Ledare: Janne Törnqvist

Ledare: Eva-Lotta Staffas

Lokal: Västra Ågatan 16,Uppsala

I samarbete med:

(hos Hemslöjdskonsulenterna)

Östhammars Hemslöjdsförening

Du lär dig de olika momenten i att sy
mjuka dockor som är roliga för stora och
små. Dockorna sys framför allt för hand i
naturmaterial. Materialet är bomullstrikå
som fylls med ull och håret sys av ullgarn.
Varje docka blir en egen personlighet.
Torsdagar kl. 18.00 /4 ggr /12 tim

Lokal: Rådhusgatan 6, Östhammar
Onsdagar kl. 18.00 /4 ggr /12 tim
Start 31/1
Avgift: 870 kr

Avgift: 1 395 kr

Lappteknik med crazy mosaik
och supersmala remsor
ÖSTHAMMAR
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: Rådhusgatan 6, Östhammar
Torsdagar kl. 18.00 /5 ggr/20 tim
Start 29/3
Avgift: 1 275 kr (material tillkommer)
Ledare: Yvonne Kervinen

Ledare: Eija Koski
I samarbete med:
Hemslöjdskonsulenterna

Takkronor i halm

ÖSTHAMMAR
Att tillverka takkronor av halm är en
gammal tradition i norden. I Sverige kal�lades kronorna ofta för ”oro” eftersom den
rörde sig av minsta drag där de hängde
över bordet. Kronorna var ofta dekorerade
med ullgarnstrådar, tygbitar, fjädrar eller
något annat vackert man hade att tillgå.
Passa på att under en helg lära dig grunderna och gör en egen takkrona. Ingen
förkunskap krävs.
Lördag-söndag 3-4/3 kl. 10.00-16.00
Lokal: Rådhusgatan 6, Östhammar
Avgift: 950 kr
Ledare: Ann-Marie Axelsson

Slipa dina verktyg

ÖSTHAMMAR
Slipa perfekta eggar på saxar, knivar,
stämjärn med ett modernt slipsystem.
Lokal: Rådhusgatan 6, Östhammar
Lördag 3/2 kl. 10.00-13.00
Avgift: 650 kr
Ledare: Janne Törnqvist

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70. Lokal om ej annat anges: Kungsängsgatan 12, Uppsala
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Garntekniker
Tvåändsstickning

Sticka vantar och brodera

Tekniken är gammal och skiljer sig från
dagens stickning genom att man alltid
stickar med två trådar. Under stickningen håller du trådarna i höger hand vilka
växelvis läggs om stickan i vänster hand.
Med två ändar blir resultatet tätare och
varmare än ”vanlig” stickning. Under kursen lär du dig grunderna i att lägga upp,
maska av och de typiska reliefmönstren
med krokvarv och kedjegångar. Kursen
vänder sig till dig som aldrig provat men
också till dig som vill gå vidare med större
utmaningar.

Sticka en vante eller halvvante där
fingrarna är fria. De passar bra till våren.
För bättre anpassning stickar vi tummar
med kil. Du får kunskap om hur man kan
brodera med olika stygn och färger för att
dekorera vanten.

UPPSALA
Lokal: Kungsängsgatan 12, Uppsala
Torsdagar kl. 18.00 /4 ggr /12 tim
Start 1/3
Avgift: 870 kr
Ledare: Eva-Lotta Staffas

Måndagar kl. 18.00 /3 ggr /9 tim
Start 5/2
Avgift: 725 kr
Ledare: Eva-Lotta Staffas

Sticka retro med inspiration
från 50- och 60-talen
Sticka med inspiration från förr med
anpassning till idag. Du får kunskap om
smarta knep och detaljer som maskstygn,
knapphål och montering. Du väljer att
sticka ett mindre eller större plagg anpassat till dig.

Krokning eller Tunisisk
virkning

ÖSTHAMMAR
Du virkar upp alla maskor på lång virknål
eller kroknål för att sedan maska av maskorna utan att vända arbetet. Tekniken
ger ett stickat utseende. Tekniken har
länge varit lite bortglömd men är nu åter
populär, inte minst för att man nu kan
kroka runt genom att använda en kroknål
med krok i båda ändar.
Lokal: Hemslöjden, Östhammar
Lördag 10/3 kl. 11.00-15.00
Avgift: 650 kr
Ledare: Eva-Lotta Staffas

Måndagar kl. 18.00 /4 ggr /12 tim
Start 12/3

ÖSTHAMMAR

Avgift: 725 kr

Lokal: Rådhusgatan 6, Östhammar
Tisdagar kl. 18.00 /4 ggr/12 tim
Start 6/3
Avgift: 870 kr (material tillkommer)
Ledare: Anita Tegelberg

Ledare: Eva-Lotta Staffas

Nålbindning

ÖSTHAMMAR
Nålbindning är en mycket gammal teknik
som går tillbaka till vikingatiden. Nu har
du möjlighet att prova grunderna, ledaren
Anita Tegelberg visar hur du lägger upp
och syr en ljuvligt varm vante.
Lokal: Rådhusgatan 6, Östhammar
Torsdagar kl. 18.00 /4 ggr/12 tim
Start 5/4
Avgift: 870 kr (material tillkommer)
Ledare: Anita Tegelberg

Stickcafé på Studieförbundet Vuxenskolan
Tag med ditt handarbete och kom till en inspirerande träffpunkt där du möter andra med samma intresse.
Onsdagar kl. 17.00 – 20.00 udda veckor
Start 17/1 (t o m 23/5) Kostnadsfritt
Ledare: Eva-Lotta Staffas
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Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70. Lokal om ej annat anges: Kungsängsgatan 12, Uppsala

Spinna ull på spinnrock

ÖSTHAMMAR
Under två dagar går vi igenom grunderna i
att karda och spinna ull på spinnrock.
Du lär dig hur spinnrocken fungerar, hur
du hanterar handkardor och hur du kan
forma garn till olika ändamål.
Har du ingen egen spinnrock finns
möjlighet att låna under kursen..
Lokal: Rådhusgatan 6, Östhammar
Lördag-söndag 10-11/2 kl. 10.00-16.00

Skapa av lin

Mangla på stenmangel

Under en kväll får du prova att skapa
prydnader av lin.
Torsdag 15/3 kl. 18.00

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

Avgift: 50 kr

Lokal: Lindsbergsgatan 8 C, Uppsala

Info och anmälan:

Måndag 29/1 kl 18.00-20.00

www.upplandslin.se

Ledare: Anna Karlsson

Spinna lin på spinnrock - helg
Lokal: Västra Ågatan 16,Uppsala

Ledare: Anneli Eriksson

(hos Hemslöjdskonsulenterna)

Du väljer ull i olika färger och nåltovar
tunna lager på en förfiltad ullplatta. Du
får kunskap i att komponera en bild med
perspektiv, djup och fokus. Du väljer motiv
och färg. Inga förkunskaper krävs.

I samarbete med:

Avgift: 100 kronor för medlemmar i

Upplands Lin

Upplands Lin (övriga 150 kronor)
Ledare: Britt-Louise Pettersson
Info och anmälan:
borell.u-a@outlook.com

Spinna lin på spinnrock - kväll

Avgift: 250 kr + materialkostnad ca 150 kr

Vi träffas varannan vecka för att spinna
tillsammans. Tag med din spinnrock och
kom och var med.

Tovning

vid Viksta marknad den 28/4.

Lördag-söndag 10-11/2 kl. 10.00-14.00

Lördag 17/3 kl. 13.00-16.00
Ledare: Ninni Ingrid Westman

Anna 018-550087, karlsson4@Yahoo.com

Under en helg har du möjlighet att lära dig
Linboden vid Traktormuseet håller öppen
spinna lin på spinnrock.

Avgift: 950 kr

Måla med ull - nåltova bilder

Info och anmälan:

Lokal: Västra Ågatan 16,Uppsala

Tova små figurer med nåltovning av
kardad ull, en enkel teknik för att göra
tredimensionella arbeten.

(hos Hemslöjdskonsulenterna)

Måndagar kl. 17.30/5 ggr/15 tim

Avgift: 50 kronor/kväll

Avgift: 1 095 kr

Ledare: Britt-Louise Pettersson

Ledare: Anna Vallin

Info och anmälan:

Måndagar kl. 18.30-20.45
Start 26/2

borell.u-a@outlook.com

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70. Lokal om ej annat anges: Kungsängsgatan 12, Uppsala
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Språk
Engelska
konversationskurser 12 ggr

Italienska

Skrivarkurs

A2 – B1: torsdagar kl. 12.30

Ledare: Serena Liretti och

På kursen lär du dig hantera
verktygen för att skriva berättelser i olika
genrer. Kursen är för alla, nybörjare och
de som kommit lite längre i sitt skrivande.

B2: tisdagar kl. 17.30, kl. 19.15,

Antonietta Cannizzaro

Torsdagar kl. 14.00/7 ggr/21 tim

Nybörjare: måndagar kl. 19.30

A1: måndagar kl. 10.00, onsdagar kl. 11.45

A1: måndagar kl. 18.00

A2: tisdagar kl. 10.00, torsdagar kl. 9.30

A1 -A2: torsdagar kl. 17.30

Avgift: 1 975 kr

onsdagar kl. 09.30, kl. 17.30, kl. 19.15
Avgift: 1 450 kr/12 ggr/24 tim

Ledare: Stefan Larsson

Ryska

Ledare: Arthur Edwards

Nybörjare: onsdagar kl. 18.30
Ledare: Karina Wouda

Finska
Nybörjare-A1: onsdagar kl. 17.30

Spanska

A2: onsdagar kl. 19.15

Nybörjare: onsdagar kl. 19.00,

Ledare: Helena Bicer

torsdagar kl. 17.30
A1: onsdagar kl. 17.30
A2: torsdagar kl. 17.30

Franska

Ledare: Emma Gonzalez Varas

Nybörjare: tisdagar kl. 19.00
A1: torsdagar kl. 19.00
A2: tisdagar kl. 17.30

Tyska

B1 – B2: torsdagar kl. 17.30

Nybörjare-A1: måndagar kl. 18.00

Ledare: Alice Morvan

A2 lätt konversation: måndagar kl. 19.30

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 språkliga förmåga.
Målet är att öka varje deltagares möjlighet
att påverka och styra sitt liv.
Allt sker naturligtvis under trevliga
former med nära till skratt.
Onsdagar kl. 16.00-18.00
Start 31/1

Grekiska (nygrekiska)
Nybörjare-A1: tisdagar kl. 19.00

Priser och villkor språkkurser

A1: måndagar 18.00
A2: tisdagar kl. 17.30
Ledare: Theodoros Antoniadis

Hitta din språknivå.

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.
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
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För mer info: Elisabeth Liby

Omfattning 10 ggr / 20 tim / 1 295 kr om ej

018-10 23 76 e-post elisabeth.liby@sv.se

annat anges

eller kontakta din logoped

Här följer fyra nivåer enligt Europarådets skala:

A1

A2

Ledare: Logopedstudenter

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: Kungsängsgatan 12, Uppsala

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

MammaMage med barn

Gravidyoga med mindfulness

”Jordemors Profylax - föda med trygghet”
Två gånger kl. 17.30 -21.00

Träning av bäckenbotten och inre
bukmuskler efter förlossningen.

Start: 12/2, 12/3, 16/4, 28/5, 11/6 och 25/6

Torsdagar kl. 11.00 -11.45 /5 ggr

Avgift: 1 950 kr per par inkl. material *

Start: 18/1 och 1/3

Ledare: Helena Eriksson, Anita Eklund och

Avgift: 1 500 kr

Johanna Hedström

Ledare: Karin Hannrup

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.

Profylax, helgkurs

Vattengymnastik för gravida

Avgift: 1 300 kr

”Jordemors Profylax - föda med trygghet”

Skön träning i varm, liten bassäng.

Måndagar kl. 19.15 / 8 ggr /16 tim

Fredag kl. 15.00 – 18.30 och

Tisdagar kl. 18.00-19.00 /6 ggr

Avgift: 1 300 kr

lördag kl. 9.30 -13.00

Start: 27/2 och 10/4

Ledare: Lena Nilsson

Datum: 2-3/3, 6-7/4 och 18-19/5

Lokal: Fyrishov, Uppsala

Avgift: 2 050 kr per par inkl. material *

Ledare: Emilia Bergqvist, Karin Hellström

Ledare: Helena Eriksson och Anita Eklund

och Erica Wikander

Babymassage		

Lokal: (om inget annat anges):

Massage stimulerar och aktiverar det
parasympatiska nervsystemet, ökar
välbefinnandet och frisätter
”lugn-och-ro-hormoner”.

Barnmorskemottagningen Hjärtat

Torsdagar kl. 17.00 / 8 ggr /16 tim

(Forumgallerian) i Uppsala
Samtliga ledare hos BM Hjärtat är
legitimerade barnmorskor

Tisdagar kl. 10.15 -11.45 / 4 ggr
Start: 23/1 och 10/4

*Inskrivna på BM Hjärtat berättigas rabatt om

Avgift: 700 kr per familj

detta anges vid anmälningstillfället.

Ledare: Therése Stark
Anmälan och mer info:
www.sv.se/uppsala eller www.bmhjartat.se

Ekonomi
Bokföring, grundkurs
Bokföringens grunder. Löpande affärshändelser, försäljning,
inköp, moms, löner, arbetsgivaravgifter och skatt.
Årsavslut, löpande affärskonton, periodiseringar,
analys av resultat- och balansrapport.
Vi arbetar i Visma bokföringsprogram eEkonomi.
UPPSALA
Tisdagar 18.00  /27 tim
Avgift: 2 495 kr
TÄRNSJÖ
Onsdagar 18.30 /27 tim
Avgift: 2 495 kr
Ledare: Christina Zetterberg

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70. Lokal om ej annat anges: Kungsängsgatan 12, Uppsala
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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

Första stegen ut

Kultur i vården

Hälsokultur för invandrarkvinnor.
Studiecirklar i svenska, data, samhällskunskap m m där kvinnor får
lära sig förstå den svenska kulturen
och det svenska samhället.
För mer info: Zahra Daii
018-10 23 78
e-post zahra.daii@sv.se

Ett av vårt viktigaste profilområde
är vårt arbete 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

Ett urval av våra samarbetspartners:

Grundorganisationer:

Våra anmälningsvillkor följer distansavtalslagen. Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

16

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, 1tr.
753 22 Uppsala

Rådhusgatan 6, Östhammar 0173 - 218 55
Ågatan 15B, Enköping 0171 - 310 52

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70. Lokal om ej annat anges: Kungsängsgatan 12, Uppsala

