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Ett nytt, hållbart år…
Så har ett mycket märkligt 2020 blivit ett till stor del ännu oskrivet 2021.
Vad som kommer att hända under året vet vi naturligtvis inte idag, men vi kan alla vara med och
påverka vår egen vardag för att skapa ett hållbart samhälle.
Sedan slutet av november kan vi inte träffas fysiskt i våra traditionella studiecirklar. Vi är många
som längtar till gemenskapen i en liten grupp. I väntan på att vi ska kunna träffas som vanligt så har
vi på SV ställt om verksamheten. Vi har flyttat ut på nätet och vi erbjuder utomhuskurser.
I vårt genomgående tema om hållbarhet hittar du såväl ”gröna” kurser som kurser för social
hållbarhet.
Folkbildningen får aldrig vila. Vi behöver alltid lära oss mer om något, eller göra något som ger ro
för själen. Därför hittar du i detta digitala studieprogram ett stort antal kurser som vi hoppas kan ge
dig inspiration och nya kunskaper.
I höstas var det 100 år sedan den första studiecirkeln i Studieförbundet Vuxenskolan startade.
Då samlades man runt ett köksbord i Slöinge i Halland.
Nu får vi samlas på olika digitala plattformar till dess vi kan träffas fysiskt igen.

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län 2021
– en plats för hållbarhet.

Vad betyder symbolerna?

I samarbete med Klarna erbjuder vi
våra deltagare nu flera betalsätt vid
anmälan via vår hemsida.

Hela kursen genomförs digitalt.

Kursen genomförs utomhus.

Och som cirkelledare kan du smidigt
hantera dina kurser digitalt via vår
e-tjänst.

Kursens träffar genomförs digitalt och utomhus
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Keramik
Keramik på stenåldersvis
FJÄRDHUNDRA

Två halvdagar där vi träffas utomhus vid Lundellska galleriet.
I Fjärdhundratrakten redan på stenåldern brändes lera i den så
kallade gropkeramiska kulturen. Runtom i Uppland har det
sedan legat många tegelbruk och man använde sig av den
rödbrännande leran som togs direkt ur marken.
I kursen kommer vi att gräva vår egen lera direkt ur backen,
rensa den och arbeta den smidig. Sedan blir det tumning,
ringling och glättning. Man glättar för att godset skall bli vattentätt. Med enkla handgjorda verktyg får du pryda dina alster med
vackra mönster. Vi kommer att gropbränna och bränna i tunna.
Lördag 24 april och 8 maj kl. 10.00-14.00
Lokal: Lundellska Galleriet, Fjärdhundra
Ledare: Gunilla Lundell
Avgift: 895 kr
Materialkostnad tillkommer med 150 kr

Målarkurser
Konstskola i Botaniska trädgården
Sommarkurs 14-18 juni
UPPSALA

Foto: Tobias Wassén, Uppsala Universitet

Var med i vår konstskola i Botaniska trädgården under en vecka i juni och låt dig inspireras av den unika
och vackra miljön i parken och orangeriet. Du väljer själv vilken teknik du vill använda; akvarell, olja,
akryl eller teckning. I kursen ingår både gemensamma grundläggande teoretiska och praktiska genomgångar av material och tekniker, modellteckning och individuell handledning. Det här är kursen för dig
som någon gång drömt om att få måla koncentrerat en vecka och utveckla ditt måleri och din
konstnärliga förmåga under kunnig ledning.
Måndag 14 juni-fredag 18 juni, kl. 10.00-15.00
Lokal: Botaniska Trädgården, Uppsala
Ledare: Anna Vallin
Avgift: 2195 kr

Akvarellmålning
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 din egen bildvärld.

Porträttkurs olja 1

Mangateckning

Du lär dig bygga ett porträtt i
olja från grunden genom att teckna ett
porträtt från ett foto. Från den grunden
arbetar du sedan vidare och målar i
gråskala för att färdigställa din målning.
En kreativ kurs som ger dig kunskap,
teknik och inspiration att utforska
porträttmåleri.

Manga är det japanska ordet för
tecknade serier med grund i en konstform
som är flera hundra år gammal. I manga
är känslor och uttryck mycket viktiga och
du lär dig teckna de karakteristiska
figurerna med överdrivna proportioner
och stora uttrycksfulla ögon.

Söndagar kl. 14.00/6 ggr/24 tim

Ledare: Clara Vallin

Akvarell Grund

Ledare: Anna Vallin

Avgift: 1095 kr

Onsdagar kl. 18.15/6 ggr/24 tim

Avgift: 1995 kr

Ledare: Anna Vallin

Porträttkurs olja 2

Avgift: 1850 kr
Akvarell Fortsättning
Onsdagar kl. 18.15/5 ggr/20 tim
Ledare: Anna Vallin
Avgift: 1750 kr
ENKÖPING
Akvarell Fortsättare

Du fördjupar dina kunskaper i
porträttmåleri i olja. Vi arbetar med en
begränsad palett, ”Zornpaletten”.
Du lär dig hur du förhåller dig till gråskalan, blandar färgvariationer och
valörer. Du lägger lasurer och går från
magert till fett med recept på mediumblandningar.

Torsdagar kl. 18.30/5 ggr/15 tim

Teckning
Du får grundläggande kunskaper i
teckning t ex skissteknik och hur du
skapar djup och volym på olika sätt.
Det ger dig en bättre förutsättning för att
kunna måla och skulptera. Du tecknar
enkla stilleben och landskap och prövar
på de mest grundläggande teknikerna för
att teckna porträtt.
Måndagar kl. 17.30 /5 ggr/15 tim

Torsdagar kl. 13.00

Torsdagar kl. 18.00/6 ggr/24 tim

Ledare: Anna Vallin

8 ggr /24 tim

Ledare: Anna Vallin

Avgift: 1190 kr

Ledare: Gunilla Lundell

Avgift: 1995 kr

Avgift: 1495 kr

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
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Natur och fritid
Trädgårdstider
UPPSALA

Har du en längtan efter skapande i trädgården och vill lära
dig mer? Vare sig du har planer på att anlägga, utveckla eller
förändra din trädgård får du på denna kurs idéer, inspiration och
råd för trädgårdens olika delar. Med kunniga ledare från trädgårdsföreningen Sällskapet Trädgårdsamatörerna går vi igenom
trädgårdens design, jord och gödsel, träd och buskar, perenner
och förökning. Avslutningsvis gör vi ett vårligt trädgårdsbesök
hos en av våra kursledare.

Biodling - grundkurs
Du som är naturintresserad, odlar ekologiskt eller
älskar honung, borde lära digmer om de intressanta
“trädgårds-arbetarna” bina. Under sakkunnig ledning av erfaren
biodlare från Sveriges Biodlares Riksförbund får du kunskaper
för att kunna starta ett eget bisamhälle.
UPPSALA
Onsdagar kl. 18.15
Torsdagar kl. 15.00

Måndagar kl. 18.00/7 ggr/28 tim

Torsdagar kl. 18.15

Ledare: Cathrine Håkonsen

9 ggr/27 tim

Avgift: 895 kr ink ett års medlemskap i Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Ledare: Jan Rosenfeld

Upplandskretsen samt fyra nummer av Trädgårdsamatören

Avgift: 1950 kr

Blommor på latin

ENKÖPING

UPPSALA

Onsdagar kl. 18.00/10 ggr /40 tim

Vill ni veta mer om växternas namn? I maj kan ni till vårbruket
lägga nya namn till era skyddslingar i drivbänkarna och ute i
markerna. Vi erbjuder er en kort orientering kring bakgrund
till och bruk av Linnés binära latinska kod för botaniken där ni
själva får presentera en (kanske levande?) växt för oss.

Ledare: Leif Ölmeborg

Tisdagar kl. 17.30/6 ggr

För deltagande krävs att man deltagit i en mer teoretisk studiecirkel. Kursen ges på bigården vid Jälla och består av praktiska
uppgifter varvat med teori. Gruppen sköter under sommaren ett
bisamhälle i bigården. Du bör därför räkna med ett par besök i
bigården utöver kurstillfällena. Lördagar maj till september med
uppehåll från början av juli till början av augusti.

Ledare: Erik Wiberg
Avgift: 950 kr

Vårens örter och ogräs
Helgkurs 7-8 maj

Avgift: 1950 kr

Min första sommar som biodlare
UPPSALA

UPPSALA

Lördagar kl. 8.30 eller kl. 11.00/9 ggr /27 tim

Nässlor, mynta och svinmålla till morgonens smoothie och andra
recept. På den här kursen lär du dig om ätbara vilda växter och
ogräs. Vi träffas vid Norby soldattorp på fredagskvällen för teori
med egna övningar och på lördagen för att skörda.

Ledare: Jan Rosenfeld

Fredag kl. 18.00-20.15 Lördag kl. 9.30-12.30
Ledare: AnnKarina Vesterberg
Avgift: 795 kr inkl. kursbok

Permakulturdesigna din trädgård
Endagskurs 6 mars

Vill du odla på ett mer hållbart, smart och roligt sätt? Oavsett
om du odlar på ompysslad balkong, härlig kolonilott, traditionell
trädgård eller spännande skogsträdgård får du på den här kursen
lära dig om permakulturdesign som handlar om att designa sin
trädgård för biologisk mångfald och hållbarhet.
I introduktionen går vi igenom principerna för permakulturodling och resten av dagen designar du din egen balkong/
kolonilott/trädgård med hjälp av permakulturdesign och
handfasta tips och idéer att ta med dig.

Avgift: 1650 kr

Min andra sommar som biodlare
UPPSALA

Fortsättningskurs på “Min första sommar som biodlare”.
Avsikten är att du ska bli väl förtrogen med de viktigaste
praktiskamomenten inom biodling och erbjuds en erfaren
biodlare som handledare. Du bör ha egna bin eftersom kursen
i stor utsträckning bygger på erfarenheter du får som biodlare.
Kursen ges på bigården vid Jälla. Lördagar maj till september
med uppehåll från början av juli till början av augusti.
Lördagar kl. 13.45 /9 ggr /27 tim
Ledare: Jan Rosenfeld
Avgift: 1650 kr

Lördag 6 mars kl. 10.00-15.30
Ledare: Maria Tomsby
Avgift: 895 kr
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Drottningodling
UPPSALA

Vill du utveckla din biodling? Lär dig odla din egen drottning!
Är du en biodlare som inte odlat din egen biodling tidigare så är
det dags nu. Alla vill ha snälla och lättarbetade bin som förhöjer
stunden i bigården. Under sex kurstillfällen får du lära dig
drottningodling i praktiken.
Onsdagar kl. 18.30/ 6 ggr /18 tim
Ledare: Se hemsidan
Avgift: 1850 kr

Biodling - nybörjare intensiv
Teori och praktik
UPPSALA

Kursen startar med tre teorikvällar i april. 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.
Tisdagar kl. 18.30/12 ggr/36 tim
Ledare: Cecilia Kronqvist
Avgift: 2575 kr inkl. litteratur

Båtkurser
Förarintyg för fritidsbåt
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.
Tisdagar kl. 19.15/7 ggr/21 tim
Examination sker veckan efter kursslut
Ledare: Bo Liljeborn
Avgift: 2195 kr inkl. kursmaterial
Kostnad för examination, 625 kr samt 65 kr för Intygsbok tillkommer.

SRC-certifikat (fd VHF)
Helgkurs 20, 21, 27 och 28 mars

För att få den bästa säkerheten till sjöss lär du dig under helgen
det du behöver veta för att ta certifikat för VHF-radio dvs att
installera och använda SRC-radio. Längre ut från kusten tappar
mobilen ofta täckning men har man VHF når man kustradiostationer och kan då kommunicera med Sjöräddningen, Kustbevakningen, andra båtar i närheten och ringa telefonsamtal.
Lördag-söndag kl. 10.00-12.00
Ledare: Bo Liljeborn
Avgift: 1095 kr inkl. kursmaterial
Kostnad för examination, 625 kr samt ev 65 kr för Intygsbok tillkommer.

Hälsa

Hantverk

Fritt skapande yllebroderi
”Måla med kläde,nål och tråd”

Detta är broderikursen på distans för både nybörjare och vana,
där det lustfyllda skapandet och broderandet är viktigast.
Vi kommer att skapa våra egna mönster med modern touch och
aktuella motiv, samtidigt som vi sneglar åt det historiska.
Med dessa mönster kommer vi kunna pryda en väska, ett etui
eller kanske en kudde för den som vill göra något större.
Söndagar 7/3, 21/3 och 28/3 kl. 10.00-12.15
Ledare: Ann-Marie Alskog
Avgift: 650 kr

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-söndag)
kl. 10.00-17.00 båda dagarna.
Info och anmälan: Louise Kittelsen, lollo@formalouise.se
eller 070-9493940

Historia
Släktforskning

Möt dina släktningar direkt i källorna och ta del av deras
vardagsliv och stora livshändelser. Det unika material som du
kommer forska i ger dig stor möjlighet att komma långt tillbaka i
tiden och berätta mer om just din släkthistoria.
Släktforskning Grund
Måndagar kl. 18.00/8 ggr/24 tim
Ledare: Maj-Lis Lundblad
Avgift: 1695 kr
Släktforskning Fortsättning
Torsdagar kl. 13.30/7 ggr/21 tim
Ledare: Maj-Lis Lundblad
Avgift: 1495 kr

Hembygdsforskning
Nyfiken på din hembygd? Lär dig mer om hur din hembygd
har utvecklats från 1600-talet och framåt genom forska i arkiv
och kartor om torp, gårdar, byar och de människor som var där
före dig. Hos oss får du lära dig hur man går tillväga.
Onsdagar kl. 19.00/6 ggr/20 tim
Ledare: Maj-Lis Lundblad
Avgift: 1095 kr

Mindfulness/Stresshantering - grund
TORSTUNA/FJÄRDHUNDRA

Vill du vara mer i nuet? Vill du hantera din stress på ett annat
sätt? Följ med på en resa i ditt inre och låt naturen stödja dig.
Vi övar på att vara mer närvarande i nuet. Vi lär oss hantera
verktyg för att minska stress och oro. Kursen kommer att äga
rum ute i en vacker skog, vid dåligt väder är vi i en lada på
gården.
Onsdagar kl. 18.00-19.30/5 ggr
Lokal: Samling Torstuna Brunna 1
Ledare: Martina Hellsten
Avgift: 950 kr

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

Upplev Uppsala med nya ögon

Upptäck vår stad på annorlunda stadsvandringar tillsammans
med kunnige Anders Allard som ciceron. Vi är väldigt glada att
kunna anordna stadsvandringar med spännande och lite
oväntade teman.

Data och foto

Programmering och digitalt skapande

Nyfiken på programmering? På den här kursen lär du dig
att skapa enkla digitala berättelser och spel. Vi varvar kort
genomgångar med praktiska övningar och provar, visar och lär
varandra.
Onsdagar kl. 19.00/5 ggr/15 tim
Ledare: Tobias Ingvast
Avgift: 1095 kr inkl. kursmaterial

Foto för nybörjare
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. Vi kommer även ha
övningar utomhus i mindre grupper.
Tisdagar kl. 19.00/5 ggr/15 tim
Ledare: Ledare från Enköpings fotoklubb
Avgift: 995 kr

Upptäck Uppsala från Teresa till Lindormen
Onsdag 7 april, söndag 18 april, onsdag 12 maj och söndag 30 maj
Upptäck Uppsala från Artediparken till humanistiska teatern
Onsdag 21 april, söndag 2 maj, torsdag 3 juni och söndag 20 juni
Detaljer och kuriosa i centrala Uppsala från Svintorget till Bondkyrkan
Onsdag 5 maj och söndag 16 maj
Detaljer och kuriosa i centrala Uppsala från Dekanhuset till Bredgränd
Onsdag 26 maj och söndag 13 juni
Längs gamla spårvagnslinjer
Onsdag 23 juni
Uppsalas studentnationer
Söndag 9 maj och onsdag 16 juni
Uppsalas broar
Onsdag 14 april, söndag 25 april, söndag 23 maj och
onsdag 9 juni
I Gunnar Leches fotspår
Söndag 11 april, onsdag 28 april, onsdag 19 maj och

Föreläsningar
Tobaksindustrins miljöpåverkan
Niclas Malmberg har på uppdrag av VISIR (Vi Som Inte Röker)
skrivit en rapport om forskningsläget vad gäller tobaksindustrins miljöpåverkan. Han presenterar i en serie om tre
föredrag tobaksindustrins miljöpåverkan från tobaksodlingen
till fimpen på gatan. Föreläsningarna sker pga coronaläget
digitalt på distans. Deltagare som önskar kan få rapporten i
tryckt form eller digitalt.

söndag 6 juni
Information och anmälan
Start: kl. 13.00
Tidsåtgång: ca 1 tim 45 min
Avgift: 150 kr per vandring
Samlingsplats meddelas vid anmälan
Anmälan: nils.anders.allard@gmail.com

Miljöeffekter vid tobaksodlingen
16 mars kl. 18.30
Miljöeffekter vid produktionen av tobaksprodukter

Miljöeffekter vid konsumtionen av tobaksprodukter
30 mars kl. 18.30
Föreläsare: Niclas Malmberg
Avgift: 300 kr
Anmälan gäller för hela serien.
Länk till föreläsningarna skickas sedan till din mail några dagar
innan första föreläsningstillfället tillsammans med eventuell teknisk
information.
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Foto: Anders Allard

23 mars kl. 18.30

Föräldraskap
Profylax, kvällskurs
”Jordemors Profylax - föda med trygghet”

Språk
Finska

Nybörjare: tisdagar kl. 10.00/10 ggr/20 tim

Två tillfällen kl. 17.30 -21.00,

A2-B1: onsdagar kl. 18.00/10 ggr/20 tim

samt uppföljningstillfälle vardagskväll

Ledare: Helena Bicer

följande vecka kl. 17.00-18.00.

Avgift: 1395 kr

Avgift: 1950 kr per par inkl. material

Profylax, helgkurs
”Jordemors Profylax - föda med trygghet”

Italienska
Nybörjare: tisdagar kl. 15.00/10 ggr/20 tim
A1: tisdagar kl. 18.30/10 ggr/20 tim

Fredag kl. 15.00 – 18.30 och lördag

Ledare: Elena Piras

kl. 9.30 -13.00 samt uppföljningstillfälle

Avgift: 1395 kr

vardagskväll följande vecka kl. 17.00-18.00.
Avgift: 2100 kr per par inkl. material

S

Spanska

Nybörjare: måndagar kl. 17.15/10 ggr/20 tim

Föreläsningar

A1: torsdagar kl. 17.30/10 ggr/20 tim

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

A2: måndagar kl. 19.00/10 ggr/20 tim
B1+: torsdagar kl. 19.15/10 ggr/20 tim
Ledare: Itzel Nájera Ibarra
Avgift: 1395 kr

Samtliga ledare hos BM Hjärtat är legitimerade barnmorskor
För startdatum, info och anmälan:
www.sv.se/uppsala eller www.bmhjartat.se

Kamratcirkel

Studietimme

Om du har ett intresse som du

En studietimme är 45 minuter.

delar med några vänner kan ni

Samtliga angivna timmar är

träffas för detta i form av en

studietimmar och materialkostnad

digital kamratcirkel.

tillkommer på samtliga kurser i

Kontakta oss gärna så berättar

programmet om inte annat anges.

vi mer om vad vi kan göra
tillsammans med er.

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
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Utbildning & inspiration
Föreningar
Ett av våra viktigaste uppdrag är att stödja verksamhet som
stärker och utvecklar demokratin och ett starkt föreningsliv går
hand i hand med en stark demokrati.
SV arbetar tätt ihop med föreningslivet i länet och erbjuder våra
samverkansparter kostnadsfria utbildningar och föreläsningar.

Ny i föreningslivet
Digitalt årsmöte
Introduktion till Bli digital
Att delta i och anordna digitala möten via
Teams och Jitsi
Föreläsning: Engagera ideella

Våra cirkelledare

Kommande kurser och föreläsningar

Som cirkelledare har du en väldig viktig roll hos oss - du är vårt
ansikte utåt och leder cirkeln framåt.
SV erbjuder dig kostnadsfria utbildningar, föreläsningar och
inspirationsträffar där gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte
och reflektion står i centrum.

Cirkelledareutbildning Grund

Marknadsföring för föreningar
Valberedningens uppdrag
Hållbart engagemang
För information och anmälan klicka HÄR

Introduktion till Bli digital

Kommande kurser och föreläsningar
Learnify – använd vår digitala plattform för din cirkel
Digital rapportering av studiecirklar och
kulturprogram via E-tjänst
Inspirationsträffar
För information och anmälan klicka HÄR

På Cirkelledarsidan hittar du praktisk
information, inspiration, ledarutveckling
samt tips och metoder.
För mer info klicka HÄR
8
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Kurser i samverkan
I samverkan med Uppsala TrädgårdsSällskap
Aktiviteterna nedan har begränsat antal platser och kräver anmälan. Medlemmar har
förtur och deltar gratis, ej medlem 50 kr (kontant eller med swish 123 447 07 53) om ej annat anges. Anmäl alltid i god tid, till Tomas Lagerström tomas@gronarad.se
eller sms till 070-693 44 40

Hur ser träd och buskar ut på
vintern?

Skapa gröna oaser på
begränsad yta

En växtvandring på Ultuna Campus bland
trädgårdsväxter i vinterskrud med
Tomas Lagerström, tidigare lärare i växtmateriallära på SLU, som guide.

Vi upprepar en av fjolårets succéer.
Låt dig inspireras av trädgårdsmästare
Paula Bladh som visar kompositioner av
utplanteringsväxter för balkonglådor, urnor och odlingskragar. Ätbart
till praktfullt, ettårigt till flerårigt. Inget
är omöjligt! Efter demonstrationen finns
möjlighet att handla växter och tillbehör.

Plats: Samling busshållplatsen Centrala
Ultuna. Ta med eget fika och varma kläder.
Anmäl senast 1 mars.
Lördag 6 mars kl. 14.00-16.00

Vårbeskärning av träd och
buskar
Praktisk demonstration och övning i
beskärning med Roger Elg, nuvarande
lärare i växtmateriallära på SLU, som
handledare. I parken demonstreras
beskärning på många olika träd och
buskar. Efter fika utför vi beskärningar i
någon av deltagarnas trädgård, förutsatt
att den ligger inom 2 km avstånd från
Ultuna. Roger väljer ut lämplig trädgård.

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 gröna
näringar och/eller markägare med
jordbruksmark.
Anmäl intresse via mail:
caroline.ullman@sv.se
Kursen ges i samarbete med LRF och
Jordbruksverket.

Plats: Blomsterlandet Rosendal,
Alvar Gullstrands gata 10
Anmäl senast 1 maj.
Lördag 8 maj kl. 15.00-17.00

Barkympning på äldre äppelträd

Plats: Samling Kunskapsparken, vid det

Ta chansen att lära dig bygga om och byta
sorter på ett fruktträd tillsammans med
växtentusiasten Tomas Lagerström som
håller i denna demonstration. Han har
tidigare hållit vanliga ympkurser i
Trädgårdssällskapet.

gråvita korsvirkeshuset. Ta med varma,

Plats: Västeråkers prästgård

oömma kläder och eget fika.

Anmäl senast 3 maj.

Anmäl senast 10 mars.

Torsdag 13 maj kl. 13.00-15.00

I samverkan med
Salsta Slott

Lördag 20 mars kl. 13.00-17.00

Hur ska man tänka när man
köper växter?

Kursavgift medlem 100 kr, ej medlem 200 kr
(kontant eller med swish 123 447 07 53)

Demonstration i Landqvist Handelsträdgård tillsammans med landskapsarkitekt
Tomas Lagerström och trädgårdsmästare
Rolf Landqvist. Här får du tips om vilka
plantstorlekar det finns av olika växter
och hur man väljer storlek utifrån art och
sort, funktion, estetik, täthet och skötsel.
Tomas har skrivit artiklar om ämnet i
Hemträdgården, särtrycket Växthantering
säljs av Riksförbundet. Några exemplar
säljs på plats, kontant eller swish.
Plats: Landqvist Handelsträdgård,
Danmarks-Kumla 61.
Anmäl senast 10 april.
Lördag 17 april kl. 16.00-18.00

Salsta slott är till sitt yttre ett barockslott, uppfört på 1670-talet. Men här
på platsen har det funnits ett slott
eller herresäte åtminstone sedan
1200-talet, och den nuvarande slottsbyggnaden har fungerat som bostad
fram till 1976, och olika rum och salar
har förändrats interiört under olika
århundraden och efter olika ideal.

Spela piano från Bach till
Bartok
Studiecirkel som riktar sig till dig som
har spelat piano i några år.
Torsdagar kl. 18.30-20.30/8 ggr/32 tim
Ledare: Niclas Malmberg

Konst i Sävja i digital form i samarbete med
Danmarks Hembygdsförening
Vi arbetar och presenterar olika teman och tekniker.
Låt dig inspireras av din närmiljö.
Kursavgift 100 kr. Kräver medlemsskap i Danmarks Hembygdsförening.
Medlemsavgift 150 kr.
Info och anmälan: Ingar Bruce 073-65 17 626, ingar.rb@gmail.com

Avgift: 2600 kr

Guidade historiska
visningar
Info och bokning:
www.salsta-slott.se

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
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I samverkan med Vreta Gård
Fårkurs för nybörjare -distans

Lamningskurs - distans

Det här är kursen för dig som vill lära dig
grunderna i fårskötsel. Kursen sker på
distans. Vi kommer även ha en kursplattform utöver kursmaterial som skickas ut
innan start. Det ges mycket tid för frågor
och egen process kring din gård/din
drömgård.

Lamning är alltid lite nervöst första
gången. I den här kursen får du en inblick
i hur en lamning går till och vad du bör
tänka på. Kursmaterial ingår.
Dag: Torsdag 11 februari kl. 18.00-21.00
Avgift: 400 kr

Bli förberedd innan krisen sker
Hemberedskap
Måndag 10/5 kl. 19.00-20.00
Onsdag 19/5 kl. 10.00-11.00

Hemberedskap och
brandsäkerhet i hemmet

Kursdatum: Fredagar 19/2, 26/2, 5/3, 12/3

Vilda växter

kl. 9.30-12.00

Ätliga, livsviktiga för insekter och vad
säger folktron?
Du får lära dig mer kring vanliga ätliga
växter. Vi diskuterar också olika sätt att
gynna insekter och biologisk mångfald i
trädgården eller i naturen.
Kursen genomförs utomhus.

Onsdag 2/6 kl. 13.00-15.00

Vi grundar med kunskap via digitala
träffar för att i varma maj träffas och köra
träffar kring bete, stängsel och byggnader.
Kursmaterial ingår.

Dag: torsdagar 27/5 och 3/6 kl. 18.00-21.00

Ledare: Annette Westerberg,

Avgift: 650 kr

självskyddsinstruktör i Civilförsvarsförbundet

Lokal när det inte är på distans:

Beredskapskurserna genomförs i samverkan

Dag: Måndag 22 mars och 29 mars

Vreta gård, Enköping

med Civilförsvarsförbundet på uppdrag av

Måndag 15/3, Torsdag 25/3 kl. 18.00-20.30
18 tim/6 ggr
Avgift: 2100 kr

Fårkurs halva distans - halva
på plats

Tisdag 9/2 kl. 18.00-20.00

kl. 18.00-20.30 distans

Hemberedskap och
husdjuren
Torsdag 18/2 kl. 16.00-18.00
Avgift: Kurserna är kostnadsfria

MSB. Kurserna ges på på distans.

Fredag 21 maj kl. 10.00-14.00 Vreta gård

Ledare: Annette Westerberg

Lördag 29 maj kl. 10.00-14.00 Vreta gård
Avgift: 1800 kr

För mer information och frågor kontakta
Annette 070-683 36 03 eller
annette@vreta-gard.se

Dansföreningar

Happy Feet Linedancers

Ena Bugg & Swing

UPPSALA

ENKÖPING

Lokal: Årstagårdens aula, Uppsala

Hos oss kan du lära dig flera olika danser även om den största
dansen hos oss är Bugg. Vi välkomnar alla åldrar, både de som
vill tävla men även de som bara vill dansa för att ha roligt.

Info och anmälan: www.happyfeetlinedancers.se

Friends in line

Lokal: Myrangatan 3 Enköping

UPPSALA

Info och anmälan: www.enabugg.com

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

Uppsala Viking Squaredancers

Lokal: Allsalen Sävja Kulturcentrum, Uppsala

UPPSALA

Info och anmälan: www.friendsinline.se

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

Björklinge Dans & Motionsgäng - bugg

Lokal: Bergsbrunna Bygdegård,

TENSTA-VATTHOLMA

Bergsbrunna villaväg 24, Uppsala (buss 20)

Lokal: Tensta Bygdegård, Tensta

Info och anmälan: www.squaredans.com eller telefon 0722060959

Info och anmälan: www.bdmg.se
bjorklingedans@hotmail.com
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Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70

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.

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
UPPSALA LÄN ÄR KRANMÄRKT AV
SVENSKT VATTEN

Den finns att läsa mer om på vår hemsida www.sv.se/integritetspolicy.

För anmälan och information

Lokala kontor:

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

Rådhusgatan 6, 742 31 Östhammar 0173 - 218 55
Kyrkogatan 18, 745 31 Enköping 0171 - 310 52

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

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