Höstprogram 2015
Enköping

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

Lokal om ej annat anges: Ågatan 15 B, Plan 1A, Enköping
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Skaparglädje

I samarbete med

Akvarellmålning
Nybörjare och fortsättare.
Lär dig planera en bild, kunskap om
färglära, teknik, teckning m.m.
Ons 13.30, Tors 9.30 och 13.30
8 ggr/24 tim/1195 kr
Ledare: Gunilla Lundell

KURSER I UPPSALA
Spinning av ull
26-27 september
Kursen vänder sig till dig som
spunnit en del på slända och spinnrock och som nu vill fördjupa dig
i handspinning av ull och hur man
anpassar garnet till olika
användningsområden. Lena Köster
är en av landets främsta lärare på
området med lång erfarenhet som
hantverkare och fårägare.
(Lör 9.30-16.00, sön 9.30-16.00)
Avgift: 1750 kr
Ledare: Lena Köster

Teckning
Grunderna i att använda gråskalan
och teckning.
Ons 9.30/8 ggr/24 tim/1195 kr
Ledare: Gunilla Lundell
Olja/akrylmålning
Nybörjare och fortsättare.
Lär dig måla med akrylfärger.
Tis 14.30 el. Tis 18.00
7 ggr/28 tim/1695 kr
Ledare: Åza Mårtensson

Åza Mårtensson

Keramik Bålsta
Njut av att arbeta med händerna och
känn skaparglädjen i ett av de äldsta
hantverken. Du lär dig grunderna i
olika tekniker och arbeta med stengodslera, som när den är färdigbränd
i 1250 grader är helt vattentät och ger
ett ugnseldfast samt hållbart gods,
som går att använda till vardags och
till konstnärlig utsmyckning.
Sön 10.00/5 ggr/20 tim/1150 kr
Lokal: Knarrbacken, Bålsta
Ledare: Ann-Marie Alskog

Lär dig virka - nybörjarkurs
Alla kan lära sig virka.
Allt från mormorsruta till
experimentellt skapande.
Mån 16.00-19.00
6 ggr/24 tim/695 kr
Preliminär start 21 september
Ledare: Yvonne Olsson
Kursen hålls i samarbete med TYGRIKET
Lokal: Tygriket, Sandg. 13, Enköping
Yllebroderi 16-18 oktober
Välkommen till en kreativ helg där
du lär dig grunderna i yllebroderiets
fria sömsätt. Du arbetar efter lust och
förmåga där garn, pärlor och annan
grannlåt ger inspiration.
Fre 18.00-20.00
Lör och sön 10.00-15.00
Avgift: 895 kr
Lokal: Uppsala
Ledare: Eva-Lotta Staffas
Klädsömnad med
mönsterförändring
Under kursen får du hjälp att anpassa
ett mönster efter dina mått och din
figur samt att sy ett plagg. Första
kurstillfället ligger tonvikten på
mönserförändring.
Lör 10 oktober, lör 7 november och
sön 8 november kl. 9.00-16.00
27 tim/1375 kr
Lokal: Uppsala
Ledare: Laila Sjöstrand

Träslöjd
Kursen för dig som vill slöjda efter
egna idéer, tolka ritningar och lära dig
t ex olika sammanfogningsmetoder.
Tors 19.00/10 ggr/30 tim/895 kr
Lokal: Bergvretenskolan
Ledare: Gunnar Hagdahl
2

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

Fällsömnad-Sy en fäll
23-25 oktober
Ta tillfället i akt att tillsammans
med Täpp Lars och hans gedigna
erfarenheter inom skinnhantverket,
under ett veckoslut lära dig konsten
att sy en fäll. Du lär dig grunderna
i ”tänket” för att arbeta i skinn och
päls samt tillskärning, sömnad och
material. Under helgen hinner du
sy en liten fäll. Vill du sy en stor fäll
hinner du prova alla moment. Har
du skinn tar du med dem och vill
du köpa måste du meddela det vid
anmälan.
(Fre 18.00-20.00, lör 9.00-17.00,
sön 9.00-16.00) Avgift: 2495 kr
Ledare: Täpp Lars Arnesson

Tampade näverburkar
7-8 november
Du lär dig av mästerslöjdare
Ramon Persson hur man gör
tampade burkar av björknäver med
äldre burkar som inspiration.
Låsen, tamparna, kan varieras
liksom dekorer och ytbehandling.
Lock och botten täljs av trä. Näver
har används sedan stenåldern
för sina goda egenskaper. Det är
starkt, tåligt och formbart samt
isolerar mot kyla och värme.
Lör-sön 9.00-17.00. Avgift: 1795 kr
Ledare: Ramon Persson
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Snickeri för nybörjare
NYHET
Vad vill du göra? En kväll före
kursstart tar vi tillsammans fram
en skiss och vad som behövs i
material. Under kursen arbetar
med handledning från ditt objekt
till färdig produkt.
18.00-21.00/4 ggr/16 tim/1800 kr
Start fredag 6 november

Yoga/Qi Gong

Gravidyoga
Gravidyoga
Yoga för gravida, gör dig starkare
både fysiskt och mentalt.
Förebygger stress och spänningar
inför förlossningen som du även kan
ha nytta av i ditt dagliga liv.
Yogan innehåller mjuka övningar
med mycket fokus på andningen.
Tors 17.00/8 ggr/16 tim/1300 kr
Ledare: Maritza Broström

Yoga/Qi Gong medicinsk
Det här passet är en kombination av
Yoga och Qi Gong som innehåller
enkla sköna rörelser efter deltagarens
egen förmåga. Mycket fokus på andningen som påverkar dig både fysiskt
och mentalt. Alla pass avslutas med
avslappning.
Tors 18.45/8 ggr/16 tim/1300 kr
Ledare: Maritza Broström

Navigation

Häst

Möbeltapetsering - kvällskurs
18.00-21.00/5 ggr/20 tim/1800 kr
Kurs 1: tors/start 1 oktober
Kurs 2: tors/start 5 november
Möbeltapetsering - helgkurs
Du lär dig grunderna i att
renovera och klä om en stol från
grunden. Du arbetar med en stol
du själv tar med och får lära dig
att limma om den, byta sadelgjord
mm samt att klä om den i nytt tyg.
Lör-sön 10.00-17.00
Avgift: 2000 kr inkl. lunch & kaffe
Kurs 1: 19-20 september
Kurs 2: 3-4 oktober
Kurs 3: 17-18 oktober

Körning med häst
Hästkraft Fjärdhundra tillsammans
med sina nordsvenska brukshästar
lär dig grunderna i hästkörning. Vi
går bl.a. igenom utrustning, lokselens
delar och tillpassning, säker hästhantering, tömfattning, an- och frånspänning, körning för släpande redskap
samt uppsutten körning. Bra om du
är van med hästar, men inget krav.
Kurs under tre helger.
Ta med egen matsäck.
Lör-Sön 10.00/6 ggr/24 tim/2900 kr
inkl. kurslitteratur
Första kurstillfälle 2-3/10
Plats: Fjärdhundra
Ledare: Lotta Nenzén

Lokal: Litslena möbelverkstad,
Grillby
Ledare: Ulf Sandqvist

Språk
Spanska
Nybörjare Mån 18.00
A1-A2 Mån 19.30
Ledare: Anne Lenke
8 ggr/16 tim/995 kr
Engelska
A1-A2 Ons 18.00
B1 Ons 19.30
8 ggr/16 tim/995 kr

Hästen - en ny bekantskap
För dig som vill kunna vara nära,
klappa och kanske sitta på en häst.
Under träffarna får du lära dig mera
om hur hästar fungerar, deras olika
beteenden. Vi sätter upp personliga
mål med deltagarna och arbetar efter
en plan för att nå dit. Målet är att du
efter kursen kan mer om hästar och
känner dig bekväm i deras närhet.
Tors 18.30/6 ggr/18 tim/1095 kr
Start 1/10
Plats: Fjärdhundra
Ledare: Lotta Nenzén
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Förarintyg för fritidsbåt
Grundkurs för dig med fritidsbåt,
både segel- och motorbåt. Du får lära
dig grunderna i traditionell- och GPSnavigering inomskärs, väjningsregler,
sjötrafikföreskrifter, sjömärken, några
knopar, lite om väder och vind och
framför allt sjösäkerhet. De flesta
försäkringsföretag ger rabatt efter
godkänd examination.
Mån 18.15/7 ggr/28 tim/1095 kr exkl.
studiematerial. Kostnad för examination tillkommer 450 kronor.
Ledare: Magnus Johansson
VHF-certifikat helgkurs
För att få den bästa säkerheten till
sjöss ska man ha och lära sig använda
VHF-radio. Man måste ha certifikatet
för att få använda utrustningen.
Längre ut från kusten tappar mobilen
ofta täckning men har man VHFradio når man kustradiostationer och
kan då kommunicera med
Sjöräddningen, Kustbevakningen,
andra båtar i närheten och ringa
telefonsamtal.
Lör-sön/16 tim/895 kr exkl. studiematerial. Kostnad för examination
tillkommer 450 kronor
Ledare: Bo Liljeborn
För mer info kontakta Rita Valdmaa
rita.valdmaa@sv.se
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Motorsågskörkort Nivå A+B

Hos oss kan du lära dig teori och öva praktiskt för att klara
uppkörningen av motorsågskörkortet nivå A+B.
Du lär dig säkert handhavande, samtidigt som arbetet blir effektivare
och roligare. Man måste ha tillgång till motorsåg och säker utrustning
såsom: Hjälm, visir, hörselskydd, stövlar, byxor m.m. Vid ett av kurstillfällena går man igenom utrustning och får den säkerställd. Det är en
fördel om deltagarna har möjlighet att träna praktiskt mellan kurstillfällena.
Kurserna startar löpande. 8 ggr/24 tim/3950 kr inkl. studiematerial och hyra
av skog. Kostnad tillkommer för examination (uppkörning) 2500 kr

Jägarexamen

I de här cirklarna får du artkunskap och inspiration till att lära känna
svensk natur. Vi använder boken ”Din väg till jägarexamen” inkl.
ljudbok. Där hittar du allt från ekologi till lagar och jaktetik.
Vapenteori vid skjutbana ingår. 2950 kr inkl studiematerial
exl. kostnad för skjutning och prov.

Hälsa

Föreningar

Första hjälpen till psykisk
hälsa – MHFA

Din förening kan få stöd att utvecklas vidare med hjälp av SV Uppsala län.
Vi har väl beprövade processmetoder för ideella föreningar och studiematerial kring det mesta som rör föreningsarbete.
Genom samverkan med SV bjuds ni också in till kostnadsfria
kunskapskvällar för inspiration och bildning. SV Uppsala län har idag
samverkan med över 100 föreningar, stora som små.
Vill du veta mer om dessa föreningar eller delta i deras studiecirklar
hittar du information på vår hemsida.

Ungdom- och vuxenprogram.
Utbildningar om två dagar för
ökad kompetens om diagnoser
och medmänskligt hjälpande vid
psykiska kristillstånd.
Vuxenprogrammet
14-15/11 i Örsundsbro
9/12 och 16/12 i Örsundsbro

Jenny Gavelin
Charlotte Folin

Ungdomsprogrammet
29/10 och 5/11 i Enköping
5-6/12 i Örsundsbro

0171-310 52 jenny.gavelin@sv.se
018-10 23 73 charlotte.folin@sv.se

Kontorsansvarig Enköping

Ledare: Jouanita Törnström
Info och anmälan:
www.aterhamtningskonsult.se
(MHFA) = The Mental Health First Aid Training and Research program

i samverkan med

Läs mer om våra anmälningsvillkor på
www.sv.se/om-sv/svs-anmalningsvillkor
För anmälan och information:
www.sv.se/enkoping
E-post: enkoping@sv.se
Telefon: 018 - 10 23 70
Lokal, besöks- och postadress:
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Ågatan 15 B
749 35 Enköping
Omslagsfoto: Bo Liljeborn
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Jenny Gavelin

Du kan hyra konferenslokal
med bästa läge i centrala
Enköping.
Kontakta Jenny Gavelin
0171-310 52
jenny.gavelin@sv.se
Huvudkontor:
Uppsala 018 - 10 23 70
Med reservation för eventuella tryckfel.
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