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Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Värdegrund
SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.
Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att
själv forma sitt liv tillsammans med andra människor
och med hänsyn till miljön.
Vision
SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling.
Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.
SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och
engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv,
kultur och samhälle.
SV Västs Vision
År 2018 är SV Väst en betydelsefull samhällsaktör i områdets alla 19 kommuner. SV Väst ger den enskilda människan möjlighet att växa och vi når flest unga och nysvenskar.
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Tack för ett fantastiskt 2017!
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Studieförbundet Vuxenskolan 50 år Sammanfattning av året 2017
Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Väst kan se tillbaka på ännu
ett år med många glädjeämnen.
Framför allt gläder vi oss över att vi
även detta år har ökat antalet unika
deltagare i verksamheten. Vår totala
verksamhetsvolym är fortsatt stor
och vi gör en ökning av volymen när
det gäller cirkeltimmar med ca
6 000 studietimmar gentemot verksamhetsplanen.
SV Väst har under året prioriterat
speciella insatser för utveckling av
verksamhetsområden inom funktionsvariationer och hållbarhet.
”Bokkompisar” är verksamhet riktad till personer med intellektuella
funktionsnedsättningar, vi utbildar
läsombud, ambassadörer som möter deltagarna i läsfrämjande studiecirklar. Denna verksamhet är ett
exempel på att folkbildning kan
göra skillnad. En av deltagarna, 28
år gammal, har under studiecirkeln
lärt sig läsa. Vår verksamhet riktad
till personer med funktionsnedsättningar är vittförgrenad över hela
vårt verksamhetsområde. Avdelningen har en tydlig och aktiv närvaro i samtliga kommuner och har
en stark ambition att utveckla och
stärka den lokala närvaron. Denna
verksamhet har också lett till enga-

gemang i andra insatser/projekt för
integration. Avdelningen är sedan
länge engagerad i integrationsverksamhet på Dalaberg i Uddevalla och
sedan några år på Restad Gård i
Vänersborg. Även i Åmål har vi sedan flera år en väletablerad verksamhet för nysvenskar.
SV Väst har under året varit engagerad i en rad projekt för att medverka till lokal utveckling och hållbarhet. Projekten har medfinansiering från bl.a. Leader, både Leader
Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd. De större projekten avdelningen varit engagerad i
detta sammanhang är främst Potatisgården (förstudie sociala företag i
Uddevalla), Förstudie Mejeri på
Orust och Guideutbildning (i norra
Bohuslän).
Under 2017 har SV Väst fortsatt och
ökat engagemanget ytterligare i frågor som rör Hållbarhet. Vi hoppas
att nyetablerade kontakter med exempelvis Ren och Attraktiv Kust
(Västkuststiftelsen) och Havets Hus
kommande år ytterligare kan öka
fokus på detta område.
SV Väst har en bred och omfattande
kulturverksamhet i alla kommuner
inom avdelningsområdet. Hant-
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verksverksamhet har av tradition en
prioriterad roll i Studieförbundet
Vuxenskolan och i SV Västs verksamhet. På Restad i Vänersborg har
vi sprudlande aktivitet i vårt hantverkshus. Där har vi också utvecklat
hantverksverksamheten inom nya
områden under 2017 bl.a. inom ull.
I samverkan med SVs regionala enhet genomförde vi en cirkelledarutbildning med 80 deltagare inom
hantverk.
År 2017, det år som Studieförbundet Vuxenskolan firat 50 år, är till
ända och styrelsen tackar personalen för ett mycket väl utfört arbete.
Vi tackar även samverkande organisationer, kommuner m.fl. och dess
personal för gott samarbete och
stöd i att genomföra och utveckla
vår omfattande verksamhet.
Styrelsen
för Studieförbundet Vuxenskolan
avdelning Väst,
genom Hans-Inge Sältenberg,
ordförande

Ale

Extra piff på handdukshank

Hur kan ränder bli extra tydliga i en
trasmatta?
Hur blir hanken i en handduk en
extra piff?
Svar på detta fanns att få i Pelarteatern i Alafors den 13 maj, då vi hade
en inspirationsdag för vävstugorna.
Medverkade gjorde Tant Kofta, som
visade bilder och pratade om färger
och hur de kan kombineras för att
bli extra fina. Dessutom blev det lite
prat om ull och andra naturfibrer.

Att det är livsviktigt att göra något
med sina händer, det var både medverkande och de 22 deltagarna helt
överens om.

”Livsviktigt att göra något
med sina händer”
Faktaruta Ale
Studiecirklar
(timmar)

Stimulans för hjärna och balans: Linedance
2 797

Linedance kommer ursprungligen
från USA. De dansande står i rader,
det är alltså ingen pardans.

Kulturprogram
(arrangemang)

133

Annan folkbildning
(timmar)

338

Unika deltagare

521

Danserna är uppbyggda av olika
stegkombinationer som beskrivs i
stegbeskrivningar. Alla åldrar kan
dansa tillsammans. Tempot stegras
allt efter att färdigheterna ökar,
även ett roligt sätt att förbättra
konditionen på. Forskning har
dessutom visat att dans stimulerar
både hjärna och balans och det är
särskilt viktigt för äldre.
I Älvängen har vi tolv glada
pensionärer som tillsammans
övar den allsidiga dansformen en
gång i veckan.
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- Vid mitt besök där slog det mig
att jag sällan har träffat ett så glatt
gäng, påtalar Mac Lundquister från
Studieförbundet Vuxenskolan.
-De utgjorde verkligen en lysande
bild av hur bra dans är för kropp
och själ. De var mer som ett gäng
fnittriga tonåringar än mogna damer i sina bästa år. De uppmuntrade varandra med glada tillrop och
skrattade glatt åt sig själva om de
snurrade till stegen.

Bengtsfors

Kärleken blev mitt vapen

Hon växte upp som adelsflicka i
Iran, blev gerillasoldat, gifte sig mot
familjens vilja, misshandlades,
mötte Gud, gifte sig med en svensk
man. Hon byggde upp Tehusrörelsen och Sveriges största boende för
människor utsatta för hedersvåld.
Hon skrev en bok om sitt liv,
Kärleken blev mitt vapen, en av de
mest utlånade böckerna på Sveriges

bibliotek. - Vi pratar om Soheila
Fors. Under 2017 anlitade Studieförbundet Vuxenskolan henne som
föreläsare i Bengtsfors.
Först föreläste Soheila om Tehusrörelsen för Kommunstyrelsen, på
kvällen hade hon en välbesökt
föreläsning i sessionssalen i
Bengtsfors f.d. tingshus. Föreläsningen genomförde vi tillsammans
med Bengtsfors kommun, och det
kom 70 personer som lyssnade.
Människorätt och hedersvåld stod i

fokus. Hennes mission är att kasta
ljus över det förtryck som är vardag
för många kvinnor i Sverige idag.
Soheila Fors framhåller att hon
önskar att vi skulle ställa högre krav
på inflyttade svenskar att respektera svenska lagar men också att
mänskliga rättigheter blir ett ämne
i skolan, så att alla får veta vad
det faktiskt är, som det svenska
samhället har lovat att garantera
för alla oss som lever här.

”Mänskliga rättigheter
— ett ämne i skolan”
Faktaruta Bengtsfors
Studiecirklar
(timmar)

Sommar, sommar, sommarlov – och slöjd

1 058

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)

6

111

Även i år hade vi sommarlovsverksamhet på uppdrag av Bengtsfors
kommun.
Vår cirkelledare/slöjdklubbsledare
arbetade åtta dagar under två veckor med slöjd och barn mellan sju
och tolv år.

Unika deltagare
212
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Verksamheten genomfördes på fyra
orter i kommunen: Bengtsfors, Billingsfors, Bäckefors och Dals
Långed.
Vi arbetade tillsammans med ABF,
Sensus och två separata konstnärer
med denna uppdragsverksamhet.

Dals-Ed

Koll på läkemedel och datorer

Kolla klippet på Youtube. Följ oss
på Facebook. Läs mina Tweets på
Twitter. Hashtag hit och dit.
För den som står utanför det digitala samhället kan uppmaningarna i
olika medier låta som rena algebran. Men att vara digitaliserad är
snart inte frivilligt längre; troligen
är det en tidsfråga innan möjligheten att betala sina räkningar
”analogt” försvinner och många
samhällstjänster är redan digitala.
Den datacirkel som vi genomförde i
Bästorps Bygdegård och där deltagarna fick lära sig grunderna i att
använda dator var därför ett viktigt
steg för att minska den digitala klyftan. Nio deltagare födda mellan
1934 och 1950 deltog 40 timmar
under hösten.
Faktaruta Dals-Ed
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

Ett annat viktigt ämne som verksamhetsutvecklare Lena Hesselroth
vill framhålla är ”Koll på läkemedel”.
I samarbete med SPF Seniorerna
genomförde vi två studiecirklar, en
på Gamla real där SPF håller till,
den andra på Lindens boende. 15
personer deltog i vardera cirkel.
I Sverige finns det ca 1,8 miljoner
ålderspensionärer. De flesta av
dessa använder läkemedel regelbundet och har god nytta av be-

handlingen, men läkemedel innebär
också särskilda risker för äldre
personer eftersom de är känsligare
än yngre, och många får för många
läkemedel eller läkemedel som är
olämpliga för äldre. Detta försöker
Koll på läkemedel motverka genom
evidensbaserad opinionsbildning.
Koll på läkemedel är ett samarbete
mellan PRO, SPF Seniorerna och
Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre.

”Att vara digitaliserad
är snart inte frivilligt längre”
Hopp — Konsert & Hållbarhetsmässa

1 026

22

6

118

Drygt 120 personer trotsade vädrets
makter och kom till Stallbacken i
Dals-Ed söndagen den 5 mars.
- Trots att snön ställde till det så
fylldes vi som var där av HOPP på
flera vis, ler Lena Hesselroth, SV
Väst, men inte minst hoppet om vår
miljö.
Arrangemanget bestod bl.a. av en
hållbarhetsmässa i foajén, där ställde t.ex. Willys, Dalslands Miljö- och
Energiförbund, Solkraft EMK, Edshus, Hela Gröna Vägen, Hedin Bil,
Naturskyddsföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan ut.
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Konserten, där miljöfrågan diskuteras i musikalisk form, är ett nyskrivet körverk om det sårbara och hållbara av Simon Ljungman och Mats
Alfredsson. Kören Vokalerna medverkade och från Ed deltog också
Svenska kyrkans barn- och vuxenkör.
Konserten utgick från två frågeställningar: Kan vi göra rätt? Kan vi
göra fel på ett bättre sätt?
Hopp innehöll tänkvärd musik,
utan pekpinnar, en upplevelse som i
bästa fall kan förändra vår planet
till det bättre.

Färgelanda

Liten träff i Stigen blev stor

I slutet av januari startade vi en
Tankesmedja på Stigens Herrgård.
Det blev två träffar för och med Stigens invånare, första gången deltog
17 personer, andra gången 20. Vi
pratade om hur vi kan utveckla Stigen som samhälle, fler jobb, fler
bostäder, fler aktiviteter för unga
med mera.
Dessa träffar gav i sin tur upphov
till två studiecirklar, en mer övergripande om utvecklingen av Stigen
och en om Maria på Stigen
(föregångare inom svensk mentalvård; lade grunden till det som
skulle bli Vänersborgs hospital).
Utvecklingscirkeln ledde till att det
startades en ekonomisk förening –
och denna förening sökte under
vårterminen pengar för ett s.k.
Faktaruta Färgelanda
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)

Leader-projekt, en ansökan som
sedan blev beviljad av LAG-gruppen
för Leader Framtidsbygder!
- Sammanfattningsvis så blev den
lilla träffen i Stigen relativt stor,
säger SVs Marianne Osbäck. Totalt
var cirka 40 personer inblandade på
ett eller annat sätt.
- Det är också roligt, framhåller
Elisabeth Örn, SV, att det genom
många av våra kulturprogram har
bildats utvecklingsgrupper.

”Maria på Stigen — föregångare
inom svensk mentalvård”
Fin föreningssamverkan i Färgelanda

2 126

73

Annan folkbildning
(timmar)

324

Unika deltagare

582

Under 2017 anordnade Studieförbundet Vuxenskolan ett 70-tal kulturprogram i Färgelanda kommun
– hälften av dessa genomfördes
tillsammans med någon av våra
samarbetsorganisationer, antingen
grund-, medlems- eller samverkansorganisation med centralt avtal.
Drygt hälften av arrangemangen
anordnades tillsammans med SPF
Seniorerna. Det tätaste samarbetet
sker med föreningen Högsäter;
denna förening har inte mindre än
300 medlemmar! Tillsammans har
vi bl.a. anordnat torpvandringar till
8

Tången i Högen, Ryrane i Rännelanda och Malmestommen och Liseberg i Högen.
- Det är speciellt roligt att våra
grundorganisationer har tagit tillvara på samverkan genom SV
Arena, framhåller SVs Elisabeth
Örn.
En SV Arena handlade om Högsäters framtid: Linda Blomberg från
Framtidsbygder/Leader var samtalsledare för ”Växtkraft i Högsäter”
där företagare, bank- och kommunrepresentanter satt i panelen och
ytterligare 34 personer deltog i
samtalet.

Kungälv

Människovänligt och klimatsmart med trähus

I samarbete med Liberalerna i
Kungälv kunde vi stolt presentera
en föreläsnings-, samtals- och diskussionskväll om att bygga bostäder
i trä – något som är Kungälvs kulturarv.
Att bygga en stadsdel i trä skulle
skapa ett både attraktivt och hållbart boende, menar Liberalerna i
Kungälv, och vill att Åseberget ska
bli kommunens Nya Trästad.
- Att bygga i trä är människovänligt,
miljövänligt, närproducerat, resurseffektivt och klimatsmart, framhåller SVs Hanna Nyqvist, som var
med och anordnade temakvällen på
Mimers Hus den 23 mars.
I Liberalernas vision för Åseberget
läggs även stor vikt den sociala håll-

Faktaruta Kungälv
Studiecirklar
(timmar)

I gästpanelen fanns representanter
från Sveriges träbyggnadskansli,
Växjö kommun och Göteborgs stad.
- Vårt moderna samhälle bygger på
billig energi. Under föreläsningskvällen lyftes frågor som ”Vad händer när oljan minskar, blir dyrare
och tar slut?” och ”Hur ser vårt
samhälle ut helt utan fossil
energi?”, berättar Hanna Nyqvist.
barheten och att skapa naturliga
mötesrum och platser för aktiviteter
som höjer livskvaliteten.

Det kom 56 personer till Mimers
Hus och diskuterade dessa frågor
den 5 maj.

”Bostäder i trä
— Kungälvs kulturarv”
Strömmar av plast

4 510

Kulturprogram
(arrangemang)

247

Annan folkbildning
(timmar)

586

För varje år blir det allt mer plast i
havet. Varje timme flyter det iland
en kubikmeter skräp längst Bohuskusten. Dygnet runt, året om! Men
det finns också skräp i havet som vi
inte ser eftersom bitarna är så små.
Mikroplaster finns överallt.

Unika deltagare

935

Vart kommer all plast ifrån? Vilka
blir konsekvenserna för djur och
natur, och vad kan vi göra åt det?
Under en vecka i november anordnade Studieförbundet Vuxenskolan
tillsammans med bl.a. Kungälvs
kommun en utställning om nedskräpning av haven, ”Strömmar av
plast”, i Mimers kulturhus.
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- I utställningen kunde deltagarna
bl.a. mingla med forskare och vi
visade film och annat spännande,
berättar SV Västs Hanna Nyqvist.
Veckan avslutades med en föreläsning med Bethanie CarneyAlmroth; 46 personer passade på
att höra ekotoxikologen och forskaren från Göteborgs Universitet
prata om marint skräp på våra
stränder och hur djur och natur påverkas av detta.

Lilla Edet

Ladugård blir fik i Askeröd

Askerödgårdens Byalag har köpt en
anrik gammal gård från Lilla Edets
kommun, gården var fin men i behov av renovering. Byalagets medlemmar har gått cirklar i byggnadsvård (”Renovering på gammalt vis”)
och har sedan bl.a. bytt tak på boningshuset och fixat till parkeringen
så man kan ta emot många bilburna
besökare.
Ladugården har restaurerats och
här finns nu ett fik. Så nu står de
rustade att ta hit kända musiker
såsom Patrik Isaksson och Jack
Vreeswijk.
Andra spännande studiecirklar i
Askeröd är trädgårdscirkeln Örtagården, Husvård av interiörer,
Arrangörscirkel och Bakning i
vedeldad ugn.

Faktaruta Lilla Edet
Studiecirklar
(timmar)

Askeröds Spelmansstämma är en av
de äldsta i regionen, och Studieförbundet Vuxenskolan är medarrangör sedan många år tillbaka. Till
40-års jubileet lade både Stämmokommittén och SV mycket energi på
att göra arrangemanget så lyckat
som möjligt. Resultatet var inget att
skämmas för: drygt 150 åhörare
kom för att vara med – många med
picknickkorgen i bagaget.
- Överallt spelade små grupper
och hela platsen var fylld av musik,
myser Beate Flach, SV Väst.

Den började med invigningsfanfar
med näverlur och inmarsch av 46
spelmän.
Innan ”allspelet” kunde börja,
var det dags för en hyllning av
stämmans initiativtagare Allan
Åkesson, Sven-Olof Olsson och
Yngve Jonsson.
Lena Bark, verksamhetsutvecklare
Studieförbundet Vuxenskolan Väst,
avslutar med en rolig nyhet:
- Det finns planer på att starta upp
en Vi Unga-förening i Askeröd!

”...husvård av interiör
och bakning i vedeldad ugn...”
Prova på luffarslöjd

5 137

Kulturprogram
(arrangemang)

151

Annan folkbildning
(timmar)

442

Unika deltagare

590

I Studieförbundet Vuxenskolan vill
vi värna om Hantverket, något som
vi märker är på frammarsch. Under
våren testade vi ett nytt grepp med
workshop/prova-på. Det var ett
lyckat koncept där de 47 deltagarna
fick prova vaxmålning, metal art,
kvastskaftsvirkning och bokvikning.
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Vi hade även kortare cirklar om tre
träffar i betonggjutning, tenntrådsflätning och luffarslöjd med totalt
23 deltagare.
Luffarslöjd har visat sig röna ett
stort intresse. Populär är även vår
Slöjdklubb, där sju unga deltar.

Lysekil

Bidrag till bättre värld

Det har varit ett fantastiskt år med
så mycket glädje, lust att lära och
härliga deltagare och ledare, men
den finaste studiecirkeln vi haft i
Lysekil är allt Skapa och Lär, en
cirkel som vi bedriver i samarbete
med FUB.

Så i mitten av november var det
dags, sju glada tjejer och killar med
intellektuella funktionsnedsättningar samlades i lokalen på Kungsgatan i Lysekil. De läste ritningar och
monterade fågelholkar, målade dem
i fina färger och mönster.

- Ett rart litet gäng med stora
hjärtan, menar SVs verksamhetsutvecklare tillika cirkelledare Annie
Pettersson.

- Jag berättade om temat för årets
musikhjälp, berättar Annie. Jag tog
inte fram det värsta utan fokuserade
på alla barns rätt att slippa jobba,
att få gå i skolan och vara med sin
familj. Vi gjorde även chokladbollar

Redan i höstas frågade de när vi
skulle börja vårt hantverkande och
insamling av pengar till Musikhjälpen. De ville veta vilket tema det var
och vad vi skulle göra.
- Erik hittade fågelholkar som vi
kunde bygga och var strålande glad
för det, fortsätter Annie.

Faktaruta Lysekil
Studiecirklar
(timmar)

- Alla kan bidra till att göra världen
bättre och jag är så stolt över mina
deltagare i Skapa och lär, avslutar
Annie.
Även deltagarna i textilt hantverk
deltog i ett välgörenhetsprojekt,
nämligen Projekt Mormorsrutor.

”Alla kan bidra till
att göra världen bättre”
Gemensam kärlek till garn, tråd och tyg

2 331

Kulturprogram
(arrangemang)

280

Annan folkbildning
(timmar)

174

Unika deltagare

och julkort som vi sålde på vår julmarknad den 16 december. Julmarknaden gick fint och vi fick in
1 976 kr till Musikhjälpen. Vi blev
uppmärksammade av Klartext på
P4 och av Lysekilsposten.

461

Vi har under våren haft en textil
hantverkscirkel i vår lokal vid parken i Lysekil. En eftermiddag i veckan har vi träffats för att handarbeta
ihop, testa nya tekniker och lära
(av) varandra.
Hantverk i grupp är fantastiskt,
man kan jobba med sitt eget eller
man kan samarbeta.
- Det finns bara möjligheter och
inte många problem, menar SVs
verksamhetsutvecklare Annie
Pettersson. Det skulle väl vara att
man bara hinner med tjugo träffar
på en vår.
11

Tio damer i åldrarna från 33 till 73
år har träffats, några kände
varandra sedan tidigare, några var
helt nya bekantskaper, men alla
med ett gemensamt intresse för textila hantverk. Det är en dynamisk
grupp med gemensam kärlek till
garn, tråd och tyg.
Det började lite trevande med att
alla visade sina alster, pratade lite
lätt. Sedan drog det igång! Alla pratade, mycket roliga men även allvarliga diskussioner. Självklart fikades
det en del, ibland bjöd SV, men oftast bakade deltagarna själva.

Mellerud

Samarbetet blomstrar som en hel rosenbukett

Vi har samlat alla kommunens
hembygdsgårdar vid några tillfällen,
vilket bl.a. resulterat i ett nytt aktivt
samarbete: Skålleruds Fornminnesoch Hembygdsförening.
Föreningen äger Skans 453, från
slutet av andravärldskriget. En
skans är en gammal försvarsanläggning i trä eller sten, den kan även
vara byggd i form av en jordvall.
Föreningens medlemmar har iordningsställt skansen och den är nu
öppen för visning – i samband med
detta anordnar SV föreläsningar.
Skålleruds Fornminnes- och Hembygdsförening ansvarar även för
Kanalmuséet i Håverud, som
berättar om livet längs Dalslands
Kanal, från 1800-talets jordbruk till
modernt pappersbruk.
Faktaruta Mellerud
Studiecirklar
(timmar)

studiecirklar i foto, historik och så
mycket vävning förstås, särskilt
spännande är vävning av nya mönster som de hittat på olika sätt.

- Samarbetet med föreningen Trådräknarna har funnits med under en
lång tid och har nu blommat ut som
en hel rosenbukett, vilket är väldigt
roligt, säger Lena Bark, verksamhetsutvecklare.

Ytterligare ett givande samarbete är
det med SPF Seniorerna Mellerudsbygden. Under året har det blivit studiecirklar i bl.a. data och trafik – och så en bokcirkel full med
läsglädje.

De har under året färdigställt sin
tredje bok. SV har bl.a. anordnat

”Hitta släktingar
med hjälp av DNA-teknik”
Tingshuset som samlingsplats

2 375

Kulturprogram
(arrangemang)

177

Annan folkbildning
(timmar)

252

Unika deltagare

Skålleruds medlemmar har gått
cirklar i arrangörskap och dokumentation av inventarier samt genomgått en styrelseutbildning.

552

Något som blivit väldigt populärt är
släktforskning. Som släktforskare
lär du dig nya saker hela tiden.
Från de tre ingångsuppgifterna
namn, datum och plats går du vidare till de gamla dokumenten med
information om släkter från svunna
tider.
Nu har du även chans att hitta släktingar som du inte hade någon
aning om att du har – med hjälp av
DNA-teknik.
I det nyrenoverade gamla tingshuset i Mellerud finns Melleruds
museum & Släktforskningsarkiv.
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- Tingshuset har verkligen blivit ett
säte för släktforskning, berättar
Lena Bark, verksamhetsutvecklare
för SV Väst. Det är också en bra
samlingsplats, där jag träffar många
trevliga personer från bygden som
sedan kan generera verksamhet.
Under 2017 har vi haft 58 studiecirklar i släktforskning inom avdelningen, varav sex i Mellerud. Vi har
även haft t.ex. föreläsningar om
DNA i släktforskningen med Birgitta Sahlgren och Lisbeth Rhodin
på Orust samt workshops med
Inga-Lill Fjällström i Uddevalla.

Munkedal

Öppet hus och Världsstickardag på Smedberg

Torsdagen den 9 mars var det en
stor dag; då hade Studieförbundet
Vuxenskolan invigning och öppet
hus som nyinflyttade på Smedbergs
Gård. Inbjudna var cirkelledare,
föreningar och allmänhet.
- Ett 40-tal positiva representanter
från olika föreningar och cirkelledare var på plats, berättar SVs
verksamhetsutvecklare Karin
Blomstrand. Det blev goda samtal,
anmälningar och tankar om ny
verksamhet. Och nya kontakter
knöts mellan besökare. – Väldigt
roligt!
- Ett annat roligt arrangemang under vårterminen var eventet vi hade
på Världsstickardagen, fortsätter
Karin. Tjugo sticksugna samlades i

Faktaruta Munkedal
Studiecirklar
(timmar)

Gårdsbutiken. Speciellt roligt var att
det kom deltagare från flera kommuner, inte bara från Munkedal.
Flytten till Smedbergs Gård öppnade upp för nya möjligheter och
samarbeten.
- Smedberg har blivit ett naturligt
nav i verksamheten, och fungerar
som en självklar plats för många
olika verksamheter, menar Karin.
På kort tid har Smedberg och Studieförbundet Vuxenskolan etablerat

ett naturligt samarbete och kompletterar varandra med studie– och
möteslokaler och möjlighet till service på plats.
- Vi ser fram emot spännande aktiviteter ihop med gårdsbutikens
ägare under kommande år, avslutar
Karin.

”Seniordans uppmanar
till rörelse”
Studieförbundet Vuxenskolan – ett kulturnav

2 998

Kulturprogram
(arrangemang)

287

Annan folkbildning
(timmar)

459

Unika deltagare

679

- En ny verksamhet för Studieförbundet Vuxenskolan i Munkedal var
under hösten 2017 en studiecirkel i
qi gong. Cirkeln fylldes snabbt och
den kommer att fortsätta under
2018, berättar SVs verksamhetsutvecklare Karin Blomstrand.

Mer verksamhet på temat hälsa har
startat i Valbo-Ryr, och tillsammans
med SPF Seniorerna i Munkedal
har vi startat ny verksamhet för att
medlemmarna ska kunna röra på
sig mer.
SPF Seniorerna Svarteborg har efter
några år fått igång en stor grupp
som dansar Seniordans, även det en
verksamhet som uppmanar till rörelse.
- Studieförbundet Vuxenskolan fungerar som ett kulturnav, framhåller
Karin stolt, och är en tydlig partner
till flera föreningar som inte har
centrala avtal, utan lokalt vill ha ett
studieförbund på plats.
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Orust

Mer mjölk än Orustborna kan dricka
I mars 2017 beviljades SV Väst projektmedel från Leader Södra Bohuslän för att genomföra ”Förstudie
Orust Mejeri”. Projektet syftade till
att utreda om alla nödvändiga
förutsättningar finns för ett lokalt
mejeri på Orust, ett mejeri som tar
sin mjölk från lokala mjölkgårdar.
I princip alla mjölkprodukter som
konsumeras på Orust idag kommer
från något mejeri på svenska fastlandet eller t.o.m. från andra länder. Detta trots att det finns gott om
mjölkkor på Orust, som tillsammans producerar mer mjölk än
Orustborna kan dricka upp. Den
skulle räcka även till Tjörnbor och
några fler.
Via tidigare verksamhet inom Orust
Mat och Orust Kretsloppsakademi
var det redan känt att det fanns intresse bland bönder, butiker och
Faktaruta Orust
Studiecirklar
(timmar)

- Under året har intervjuer gjorts
med bönder, butiksägare och konsumenter för att finna vilken storlek
på mejeri som kan vara relevant och
vilka produkter som kan tänkas tillverkas, berättar projektledaren Maria Schmidt Larsson. Praktiska och
ekonomiska frågor om markförvärv,
vatten, avlopp, mejeriutrustning,
förpackningar m.m. har undersökts.
I skrivande stund är förstudien nästan färdig och siktet finns på att
inom några år ha ett eget färdigt
mejeri på Orust. Till dess kan orustmjölk komma att transporteras till
och från ett mejeri på fastlandet för
att där behandlas och packas i egna
förpackningar och sedan säljas i lokala dagligvarubutiker på Orust,
Tjörn och närliggande fastland.

- Det är en tillfällig lösning, menar
Maria, som kommer att ge bra information om försäljningsvolymer
m.m. inför ett kommande beslut om
egna mejeriet.
Förstudiens resultat kommer snart
att finnas tillgängligt i rapportform.
Beslut om att starta Orust Mejeri
som företagsform ligger utanför
förstudiens ram. En arbetsgrupp
har alldeles nyligen formats för att
ta arbetet vidare.
Inom förstudien har också tanken
på ett besökscentrum i mjölkens
tecken fötts. Där kan, förutom besöksvänligt mejeri, finnas workshopslokaler, servering och ett
mjölkmuseum. En enklare utställning om mjölkens historia på Orust
kan komma att bli verklighet under
sommaren 2018.

I vardagsmatens tecken
6 502

Kulturprogram
(arrangemang)

363

Annan folkbildning
(timmar)

827

Unika deltagare

konsumenter för ett lokalt mejeri på
Orust.

1 588

I samarbete med Orust kommun
och Hushållningssällskapet inbjöd
Studieförbundet Vuxenskolan småbarnsföräldrar till en föreläsning
och prova-på-kväll i vardagsmatens
tecken.
Syftet var att hjälpa småbarnsföräldrar att laga mat från grunden,
mat som går snabbt att tillaga och
som är god och näringsriktig.
- Vi hade två välbesökta inspirationskvällar under våren, berättar
Margareta Thoresson från Studieförbundet Vuxenskolan, och därefter startade vi en studiecirkel,
”Inspirerande vardagsmat”.
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- Det var så inspirerande att kunna
samla en grupp med unga vuxna,
framhåller Margareta, att samla
dem kring ett ämne som verkligen
berörde dem. Många blev vänner på
Facebook efter detta, och det blev
en öppen och prestigelös samvaro!
Mycket roligt!

Sotenäs

Bland nät och smygfink på Grosshamns Fältstation

Från den 1 maj till den 31 augusti
ringmärker Grosshamns Fältstation
fåglar från när och fjärran, varje år
märks cirka 1 600 fåglar.

När ett av barnen kom hem till sina
föräldrar, utbrast hen:
- Och vet ni vad?! Vi såg en smygfink!

Fältstationen tar emot grupper för
guidning och Studieförbundet Vuxenskolan anordnar bl.a. föreläsningar om ringmärkning.

Fältstationen startade säsongen
med öppet hus och det kom 54 personer denna dag, då det grillades
korv, förelästes och guidades runt
bland alla uppsatta nät.

SVs Ing-Marie Artursson lyfter särskilt en grupp som hon minns mer
än alla andra från våren: Arton barn
från klass 2 från Hunneboskolan.
Gunnar Selstam, som var dagens
guide, visade bland annat en koltrast som barnen fick klappa.
Gärdsmyg, en liten brun tätting
släkt med ärlorna och som märkts
sedan 1911, visades också. Dagen
var mycket lyckad och barnen var
glada när de lämnade stationen.
Faktaruta Sotenäs
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

Grosshamns Fältstation har idag
204 medlemmar och besöks flitigt
under säsongen och de ringmärker
varje dag.

Studieförbundet Vuxenskolans
samarbete med fältstationen är nytt
för i år och vi har anordnat kulturprogram var och varannan dag under sommarsäsongen. Det blev
74 program med totalt 202 deltagare under 2017. Dessutom har vi
genomfört fyra studiecirklar i ämnen som datakunskap, föreningsutveckling, fåglar för nybörjare och
sträckläten på hösten.

”Djupaste allvar
och härliga skratt”
Allvar och skratt med Simson i Stallebrottet

1 596

296

18

195

- Det luktar Bibel och ligger som ett
kistlock över hela ön, konstaterar
Daniel i Arne Lundgrens roman
Simson.

hugg. Maria Hörnelius har regisserat den bohuslänska författaren
Arne Lundgrens roman med den
äran.

Föreställ er känslan, prästen
Simson som trycker ner människorna och styr Käringön med
järnhand – fiskarbefolkningen darrar av rädsla bara de hör tyrannens
namn.

Tio föreställningar blev det under
sommaren, föreställningar fyllda
med både djupaste allvar och
härliga skratt, möten mellan
professionella skådespelare och
duktiga amatörer, tal blandat
med musik av både dragspel,
blåsinstrument, gitarr och sång.

Lägg till en dramatisk scen, mitt i
ett gammalt stenbrott – dock på en
annan ö: Bohus Malmön. Vi befinner oss på skådespel på amfiteatern
Stallebrottet och SVs verksamhetsutvecklare Annie Pettersson tar
emot med programbladen i högsta
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Sommarteatern anordnades för
tredje året, men SVs samarbete med
Stallebrottet är nytt för i år, och vi
ser fram emot många spännande
skådespel kommande år.

Stenungsund

Stjärnledaren Heidi bjuder till dans och serietecknare på besök
I Stenungsund är det som vanligt
mycket kultur och dans.
- Heidi Simonsson som har danscirklarna i foxtrot, vals och hambo
är en underbar och professionell
person, framhåller Ann-Marie
Myllykangas, verksamhetsutvecklare SV Väst.
En stjärnledare som är värd att
jobba för helt enkelt och som vi får
tillbaka mycket från!
Heidi, som är synnerligen lojal, brukar i sin tur lyfta att hon uppskattar
vårt samarbete och hon blir så glad
varje gång vi kan hjälpa henne på
nytt sätt.
- Vi också, för den delen, tillägger
Ann-Marie.
Danskurserna är omtyckta och bara
under vårterminen deltog sammanlagt 458 unika personer!
Faktaruta Stenungsund
Studiecirklar
(timmar)

3 574

Kulturprogram
(arrangemang)

160

Annan folkbildning
(timmar)

883

Unika deltagare

1 509

Kulturprogrammen tillsammans
med Stenungsunds kommun är
också något som är viktigt och positivt för oss.

Catarina Kruusval, Ellen Mattsson,
Aino Trosell och Clara Henry - och
afternoontea med Björn Ranelid,
icke att förglömma.

Det är kul att kunna ta hit många
intressanta namn både från författarvärlden och inom andra kulturformer, såsom serietecknaren
Kent Wisti, trädgårdsbloggaren
Sara Bäckmo och hela Sveriges
bakningsdam Birgitta Rasmussen.
Vi har bl.a. haft författarbesök av

- Härligt samarbete helt enkelt! utbrister Ann-Marie.

Mat & kultur möts

- Det roliga är, tillägger Ann-Marie,
att Stenungsunds bibliotek och Kulturhuset Fregatten fick priset
”Författarnas bästa bibliotek 2017” vilket vi alltså till stor del var
delaktiga i!
Slöjdcafé för integration

- Det som jag tycker är en väldigt
viktig och bra aktivitet, säger SVs
Marie Nilsson, är egentligen två inte ett - evenemang: ”Mat & kultur
möts i Stenungsund”.

Under våren 2017 hade vi tillsammans med Slöjdföreningen Jordhammar verksamhet på Svenshögens asylboende, tack vare bidrag
från Västra Götalandsregionen.

- Deltagarna fick testa olika smaker
från olika delar av världen, lyssna
på musik och möta människor och
andra kulturer, berättar Marie.

- Det har varit svårt att hålla ihop
fasta grupper på grund av alla omförflyttningar som sker med de
boende, berättar SVs verksamhetsutvecklare Ann-Marie Myllykangas,
så deltagarantalet var inte så stort
under våren. Inför höstterminen
togs därför beslutet att flytta Slöjdföreningens verksamhet till SVs
lokaler inne i Stenungsund och
kalla det ”Slöjdcafé för integration
och inspiration”.

Arrangemangen genomfördes i
samarbete med bl.a. Stenungsunds
Integration & Kulturförening,
Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund.
Vid det första tillfället, den 1 juli,
kom inte mindre än 125 personer av
olika nationaliteter. Den andra
gången, den 28 oktober, kom det tyvärr bara 43 deltagare - men lika
trevligt var det. Förutom den
planerade maten från olika länder,
uppmuntrades deltagarna att ta
med en egen efterrätt/godbit till
den gemensamma efterrättsbuffén,
ingen risk att någon gick hungrig
därifrån…
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- Det har varit lyckat, säger
Ann-Marie nöjt. Från att tidigare
ha varit slöjdcafé mest för deras
egna medlemmar, så har även
andra hittat hit - och det har även
dykt upp lite nyanlända, väldigt
roligt, tycker Ann-Marie och berättar att antalet deltagare har varierat
mellan sex och tio personer.

Strömstad

Vånda över försvunnen drottning

Bli biodlare och upplev lyckan av
att göra något meningsfullt för vår
natur! Våra studiecirklar i biodling
är mycket populära.

sent på kvällen. Förra veckan var
hon och köpte fler bisamhällen och
håller just nu på att måla dessa.

Under våren 2017 deltog åtta entusiastiska nybörjare i den teoretiska
cirkeln i Strömstad.

-Eftersom jag har fått vara med i
hennes Facebookgrupp, fortsätter
Åsa, så såg jag att hon börjat att intresserat sig även för permakultur.

Det är vanligt att deltagarna skaffar
egna bisamhällen efter genomgången cirkel.—Så gjorde flera av
deltagarna i Strömstad.

- Jag tipsade givetvis om våra distanscirklar… Troligtvis kommer
hon delta, myser Åsa. SV gör skillnad för människor och miljön!

- Jag har haft turen och glädjen att
kunna följa en av deltagarna via Facebook, berättar Åsa Carlsson, anställd hos Studieförbundet Vuxenskolan Väst.
- Hon gick cirkeln och skaffade sig
ett bisamhälle. Hon har beskrivit
våndan när hon inte hittade drottningen. Hon har jagat bisvärmar
Faktaruta Strömstad

”Lokalen känns levande både från
trottoaren och innanför dörrarna”
Sy- och pratfabrik igång

Studiecirklar
(timmar)

803

Kulturprogram
(arrangemang)

142

Annan folkbildning
(timmar)

114

Unika deltagare

249

Under hösten kom den nya s.k. syoch pratfabriken igång i våra lokaler
i Strömstad. Omställning Strömstad
fick inreda lokalen med tyger och
inlånade symaskiner för att ha
”syfabrik” under november och december - för att hjälpa nyanlända
både in på arbetsmarknaden och in
i svenska språket.
Deltagarna sydde påsar för lösvikt
och kassar för varor, materialet var i
första hand återvunnet – som ett
led i uppmaningen att minska plastförbrukningen.
- Redan i våras visade många intresse för SV-lokalen, berättar
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Karin Björk, SV Väst, så detta känns
som en naturlig uppföljning. Lokalen upplevs nu levande både från
trottoaren och innanför dörrarna.
Folk kommer och går. Cirklar och
kurser startar. Föreningar träffas.
I ett skyltfönster syns en översikt
över de cirklar som startat/pågår/är
på gång att starta — och det är
många… - Jätteroligt!
- Dessutom, fortsätter Karin entusiastiskt, har vi haft flera studiecirklar
utannonserade, vilket vi inte haft
tidigare, och vi kom igång med
spanska (två grupper), durspel,
solenergi och motorsåg.

Tanum

Anhöriga och vårdtagare i gemensam grupp
I våra lokaler i Tanumshede har
fjorton personer som har funktionsnedsättningen afasi eller är anhörig
till en person med afasi regelbundet
träffats i en studiecirkel.

Varje år drabbas 12.000 personer
i Sverige av afasi, vilket är en
försämrad förmåga att använda
språket, orsakad av en skada på
hjärnan.

Cirkeln genomförde vi tillsammans
med Anhörigstödet i Tanums kommun.

Afasiförbundet, som är en av SVs
samarbetsorganisationer, arbetar
på olika sätt för att förbättra
livssituationen för personer med
afasi eller språkstörning och deras
anhöriga.

- Hela denna grupp är väldigt nöjda
med att kunna träffas hos oss
varannan vecka, påtalar Marie
Hermansson från SV Väst. De kommer utanför boendet och får känna
sig ”normala”. De framhöll även att
de var mycket nöjda över att lokalen är handikappanpassad.
Över hälften av anhöriga till
personer med afasi anger i en
studie att de själva fått sämre psykisk hälsa. Att få träffa andra anhöriga i liknande situation är därför
mycket viktigt.

- I samband med Afasidagen var
vi inbjudna till en informationsdag
på Bohusläns Museum med
Afasiföreningen i Uddevalla, berättar Veronica Jönsson, också hon

från SV Väst. Dagen inleddes
med en föreläsning med Joana
Kristensson vid Sahlgrenska
akademin. Hon berättade bl.a. om
vad afasi kan innebära i praktiken
och gav tips på träning.
- Vi fick en inblick i hur sjukdomsbilden kan visa sig. Tänkvärt om
hur förändrad en person kan bli,
tycker Veronica.
- Ett annat moment som verkligen
var bra, var när en person med
afasi berättade om sitt liv,
framhåller Veronica, givande,
känsligt och meningsfullt.

”Nöjda med extern lokal”

Faktaruta Tanum
Garn och virknål som gåva
Studiecirklar
(timmar)

3 681

Kulturprogram
(arrangemang)

291

Annan folkbildning
(timmar)

294

Unika deltagare

628

I Tanum erbjöd vi en workshop i
hantverk, det kom totalt tio deltagare. Två deltagare var nyanlända,
de hade kommit till Sverige sju månader tidigare.
- De ville lära sig att virka, berättar
SVs Marie Hermansson. Ledaren
för virkning fick igång dem, och när
det var slut så skulle materialet och
virknål återlämnas…

I år har vi testat att erbjuda
workshops - prova-på-tillfällen som marknadsföring av ordinarie
studiecirklar. - Ett lyckat koncept.
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- Då ger ledaren både garn och
virknål till dessa två damer, fortsätter Åsa Carlsson från SV Väst, de
blev verkligen överlyckliga och väldigt, väldigt tacksamma.

Tjörn

Salig blandning i Mat & Prat

Mat & Prat-projektet på Tjörn har
lockat 70-100 deltagare per gång.
Tre arrangemang, där människor
från olika kulturer har träffats och
lagat mat tillsammans, blev det under våren.
- Integrationsprojektet har kommit
många till del – både integrationsmässigt och socialt. Många har deltagit och fördelningen har varit
jämn både vad gäller svenskar/
nyanlända, män/kvinnor och unga/
äldre – dock hade vi kanske önskat
fler svenska ungdomar, säger verksamhetsutvecklare Ann-Marie Myllykangas.
Projektet har utgjorts av ett bra
samarbete med flera olika aktörer,
vilket gynnat många samt gett nya
erfarenheter. Detta har dels gett nya
Faktaruta Tjörn
Studiecirklar
(timmar)

Vad är då det bästa med Mat &
Prat? SVs Marie Nilsson svarar:
- Man lär känna nya personer, övar
språk, smakar nya spännande maträtter, allt på ett naturligt sätt och
inte så ”konstlat” som vissa aktiviteter annars kan bli.

- Utifrån Mat & prat-konceptet har
vi tillsammans med Svenska kyrkan
på Tjörn startat en cirkel som heter
Matlagning för män, berättar AnnMarie Myllykangas från Studieförbundet Vuxenskolan.
- De har haft fem sammankomster,
och det har varit blandat svenska
och nyanlända män, fortsätter AnnMarie. De har lagat och planerat
mat tillsammans både med svenskt
och andra länders teman.

”...allt på ett naturligt sätt”

Samarbete i 1500-talsmiljö
2 370

Kulturprogram
(arrangemang)

93

Annan folkbildning
(timmar)

44

Unika deltagare

ingångar till fler samarbeten och ett
utökat nätverk där även anordnarna
lärt känna fler människor, tagit del
av varandras idéer samt fått nya
gemensamma idéer.

610

Studieförbundet Vuxenskolan har
sedan flera år tillbaka ett samarbete
med Vänföreningen på Sundsby
säteri. Säteriet ligger vackert
beläget i norra delen av Tjörns
kommun, och här har Vänföreningen verkat för att värna om Sundsby
säteri, dess historia, miljö och framtid i över tio års tid.
Regelbundna träffar under året
tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan har resulterat i en
mängd olika aktiviteter under 2017.
Under sommaren har flera konserter genomförts, allt från jazzkonsert
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till musik från Tiden, Margareta
Hvitfeldts 1600-tal.
Dessutom har föredrag hållits, en
traditionsenlig skördemarknad genomfördes under några vackra dagar i september och en livaktig studiecirkel har varit igång under hela
året och fortsätter sitt arbete 2018
under rubriken ”Sundsby före och
under Margaretas tid”.
- Att få vara delaktig och arbeta
tillsammans med människor som
delar ett gemensamt intresse är för
en verksamhetsutvecklare otroligt
inspirerande, understryker SVs
Margareta Thoresson.

Uddevalla

Att bygga ett museum

”Att bygga ett museum” är titeln på
en cirkel som egentligen startade
2016, men som under 2017 fick ett
fantastiskt genombrott.
- Våren 2016 damp det ner ett mejl i
min mejlbox, berättar SVs verksamhetsutvecklare Marko Savanovic.
Det var fyra glada pensionärer som
tillhörde Backamos vänner som
ville starta en studiecirkel hos oss.
Bara namnet var häftigt tyckte jag
och efter en vecka träffade jag deltagarna.
Det visade sig att de fått tillåtelse att
inventera saker från det gamla regementet på Backamo och nu ville de
lära sig hur de skulle ta tillvara på
dessa saker, därav namnet ”Att
bygga ett museum”.

Faktaruta Uddevalla
Studiecirklar
(timmar)

och under golv. Dessa konstverk
fick hanteras varsamt och allt
dokumenterades noga. Deltagarna
har också gjort eftersökningar på
namnen på de soldater som gjort
konstverken, och lyckats bra.

Under 2017 hittade gruppen målningar, teaterkulisser och andra
hantverk som tyska interner gjort
under sin tid som fångar på
Backamo. Det var mycket material
som hade gömts både på en vind

Detta arbete ledde fram till en utställning, ”Interneringslägret”, en
fantastisk utställning med bilder
och annan dokumentation, som vi
nu vill sprida i avdelningens område, framhäver Marko.

”Teaterkulisser som unga interner
gjort som fångar”
Min Lyxdag – en upplevelse för alla funktionsvariationer

21 955

Kulturprogram
(arrangemang)

475

Annan folkbildning
(timmar)

719

Unika deltagare

Deltagarna har bl.a. hittat militärt
material från 1950-70-talet, inget
spektakulärt men ändå häftigt;
Backamo har tidigare inventerats av
både Försvarsmakten och Bohusläns museum.

2 281

- Jag tycker att Lyxdagen var
fantastisk! utropar SVs verksamhetsutvecklare Ewa Lantz.

vare idogt arbete med att hitta
sponsorer. SV stod för totalt tio
kulturarrangemang.

På initiativ från Margareta
Lunde-Martinson, föreläsare och
legitimerad sjuksköterska,
genomfördes en upplevelsedag för
alla åldrar och funktionsvariationer
lördagen den 16 september.

Det kom deltagare från hela
regionen. Och det hela avslutades
med dans.

Deltagarna fick prova på massage,
yoga och att sminkas av proffs, titta
på modeuppvisning, smaka god
mat, se fräcka fordon och lyssna på
olika uppträden.
Allt var gratis för deltagarna, tack
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- En genomlyckad dag, konstaterar
Ewa, som har blivit ombedd att vara
med i styrgruppen som planerar för
en ny dag i november 2018.
Min Lyxdag är nu en stiftelse med
ändamålet att med stöd av insamlade medel, ordna event med aktiviteter för personer med intellektuella
funktionsvariationer i Sverige.

Nytänd med DNA-café

Ett leende som svar

”Vad menas idag med att göra nåt bra?
Är en människas leende nog som svar?
En gammal person får höra en ton
som i minnet vill dröja sig kvar.”
Denna dikt är skriven till SVs verksamhetsutvecklare Ewa Lantz av en
artist som heter som heter David
Oest och som besökt vår verksamhet på Uddevalla kommuns äldreboenden, en stor och viktig verksamhet som vi bedrivit i flera år.
- Vi jobbar utifrån ett koncept där
anhöriga och andra volontärer
håller i studiecirklar i exempelvis
musik, litteratur, matlagning och
hantverk. Inga arvoden tas ut,
verksamheten har inga lokalkostnader och kostnaderna för arbetsmaterial är väldigt låg, berättar Ewa
Lantz. Detta gör att vi istället kan
boka väldigt bra artister som turnerar på äldreboendena.
Inom SV Väst har äldre kunnat
minnas med musik vid nästan
3 000 tillfällen!
Under 2017 har vi i Uddevalla t.ex.
haft Henrik Strömberg från Scotts
orkester, ABBA-program med
Sofia Geidvik och Ingemar Thorell,
Janne Önnerud (känd från Svensktoppen) samt Eddie Oliva
(italienskfödd svensk sångare och

trubadur). Ett annat väldigt uppskattat program var när Kent Vikmo
och Ingemar Thorell framförde sitt
program ”Remember Elvis” på
Ryttarens aktivitetscenter.
- Några av de bästa stunderna i
jobbet, myser Ewa, är när det
kommer fram personer efter ett
kulturarrangemang, och tackar och
säger att det var det bästa de hört.
Verksamheten är väldigt uppskattad, det visar inte minst, precis som
dikten antyder, deltagarnas leenden
där de sitter i bänkraderna. Sitter
och sitter förresten; det händer
både nu och då att de allra piggaste
tar sig en svängom. Slutsålt och 150
besökare är inte helt ovanligt.

Under våren inbjöd vi deltagare
som tidigare gått släktforskarcirkel
hos oss till DNA-Café.
- Vi fick in elva anmälningar men
hela tjugotvå deltagare dök upp till
första träffen, så det blev riktigt
trångt. Vi har sedan dess haft fyra
välbesökta DNA-Caféer med vår
engagerade cirkelledare Inga-Lill
Fjällström.
- Många av deltagarna har upptäckt
att de är släkt med varandra,
berättar SVs Christina Hellsten.
Och till varje sammankomst har
man fått nya DNA-träffar. Diskussionerna är både livliga och engagerade när deltagarna hjälps åt att
hitta ”nya” släktingar. Det har blivit
en nytändning både för cirkelledaren och deltagarna att fortsätta sitt
släktforskande på traditionellt sätt.

Men det finns baksidor av populariteten:
- Vad som är mindre trevligt, just
när det händer, berättar Ewa vidare,
men som man kan skratta åt senare,
är när de som inte får biljetter
försöker smita in eller skyller på att
man glömt biljetten hemma. Det
blir nästan lynchstämning.

Lust att lära — en väg in i Sverige
På Dalaberg i norra Uddevalla bedriver Studieförbundet Vuxenskolan verksamhet för nysvenskar sedan många år tillbaka. På senare år
har verksamheten fullkomligt exploderat och under 2017 deltog inte
mindre än 451 personer i vår asylverksamhet där. Vi har egna lokaler
i området och här träffas cirka 100
personer varje vecka i olika nivågrupper för att delta i våra cirklar.
- Vi är en stor del av dessa personers väg in i Sverige och det svenska
samhället, menar Emma Rossvik,
cirkelledare och ansvarig för SVs
verksamhet på Dalaberg.
För många asylsökande väntar en
lång period av ovisshet och oro och
de kan inte göra någonting innan
deras beslut är tagna.

- Men alla dessa människor som
kommer till oss vill inte bara sitta
och vänta! utbrister Emma. De vill
göra det bästa och mesta av tiden de
har innan de till exempel kommer
in på SFI.
Deltagarna, som är mellan 20 och
65 år gamla, kommer till Studieförbundet Vuxenskolan två dagar i
veckan för att prata svenska, skriva
grammatik, läsa —och lyssna .
- Vi arbetar mycket praktiskt, försöker göra cirklarna levande och roliga, berättar Emma, för vi tror att
det är det bästa sättet att få lust till
att lära sig. Vi använder t.ex. musik,
vi tittar på svenska filmer och målar.
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Deltagarna kommer från olika delar
av världen och har helt olika utbildningsnivå.
- Vi tar emot alla med respekt,
glädje och värme, poängterar
Emma. Vi är stolta över att många
av våra deltagare börjar på SFI med
en mycket god kunskap i det
svenska språket, och de får ofta
börja på en hög nivå där. Detta är
kvittot på att det vi gör fungerar! Vi
har haft många nöjda deltagare under åren och de tittar fortfarande in,
för att berätta om jobb de fått, familjemedlemmar som kommit hit
och att livet ser mycket ljusare ut
nu.
Studieförbundet Vuxenskolan bedriver även läxhjälp en gång i veckan på Dalaberg.

Trollhättan

Ny i Sverige

Ladies for fun

Vi har startat ett projekt som vänder sig till asylsökande som fått
uppehållstillstånd och som är bosatta i Trollhättan: ”Ny i Sverige”.
Projektet driver vi tillsammans
med Trollhättans Stadsbibliotek,
Rädda Barnen och Trollhättans
Flyktingguide.
Vi inledde med fyra träffar i
biblioteket. Träffarna hade olika
teman, såsom ”Familjeliv i Sverige”,

”Var kommer barnen in?” och ”Hur
fungerar demokratin i stort och
smått?”
- Vi minglade med deltagarna för
att få kontakt och veta vad vi behöver göra för att få så bra integration
som möjligt, berättar Monica
Rodriguez från Studieförbundet
Vuxenskolan.
Efter träffarna vill vi starta samtalsgrupper och bokcirklar - allt på
ideell basis.

”för att få så bra integration
som möjligt”
Faktaruta Trollhättan
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

I Trollhättan har vi cirklar och annan verksamhet i motorer och
arrangörskap för och med ett gäng
med damer med ett stort motorintresse och som kör veteranbilar.
En gång om året anordnas ett evenemang som heter ”Ladies Run For
Fun”, en mil lång tur med stopp vid
olika sevärdheter; ett nytt sätt att
locka till kulturella upplevelser.
- Ett 40-tal europeiska och amerikanska bilar med cirka 125 deltagare kom till starten. kommenterar
Lena Bark, SVs ansvariga verksamhetsutvecklare, imponerat.

Hembygdsdokumentation blir bok

4 253

351

34

487

Samarbetet med Gärdhems hembygdsförening har fortsatt även
2017. Föreningens medlemmar
lägger ner mycket tid och ork på
katalogisering av foton och andra
dokument, en verksamhet som sker
i cirkelform. 120 cirkeltimmar blev
det 2017. Denna hembygdsdokumentation resulterar varje år i en
bok om bygden.
Under vårterminen startade vi även
en studiecirkel med dokumentation
med Vassända-Naglums hembygdsförening; Torpinventering i Onsjö.
Tillsammans planerar vi nu en
studiecirkel om Grunnebo Hed
och Västgöta-Dals regemente.
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Den 30 oktober drog projektet
”Hembygdskretsar i Västergötland”
igång genom ett möte i SVs lokaler.
Sammankallande för projektet
är Stig-Åke Andersson,
Vassända-Naglums hembygdsförening, som fått uppdraget av
Västergötlands hembygdsförbund.
- Fem föreningar kom till det första
mötet och alla är intresserade av att
ha ett nätverk i området där det går
att samarbeta om olika
aktiviteter, dels för att lära känna
varandra bättre och dels för att få
ner kostnaderna, berättar Monica
Rodriguez, SV Väst.

Vänersborg

Lev tio år längre — på engelska

Under hösten blev SVs Monica
Rodriguez kontaktad av Bertil
Marklund, läkaren som skrivit
den kända boken ”10 tips: må
bättre och lev 10 år längre”.
Han ville träna upp sin engelska,
då han fått uppdrag att ge föreläsningar utomlands.
Vi kontaktade SPF Seniorerna Lilla
Paris i Vänersborg - och där fanns
en lämplig cirkelledare, Shelagh
Warme, 88 år. Hon ställde upp som
cirkelledare.
- Och som det visade sig vara Bertils
gamla lärarinna från skolan,
berättar Monica leende, lite kul
tycker jag.

Faktaruta Vänersborg
Studiecirklar
(timmar)

I Vänersborg har vi ett väldigt fint
samarbete med Brålanda Väntjänst,
fortsätter Monica. Verksamheten
ökar hela tiden. En förening vars
medlemmar ställer upp ideellt och
tänker på sina medmänniskor med
högläsning och underhållning på
äldreboenden i Brålanda. Och som i
sina lokaler i Stationshuset erbjuder
en massa verksamhet, både med
och utan SV som samarbetspartner.
- Vi har ett mycket bra samarbete
med Vuxenskolan, säger Gun-Britt

Åkesson, vice ordförande för
Brålanda Väntjänst. Vi har många
cirklar och kulturarrangemang.
Väntjänsten och SV träffas varje
termin, vi har haft genomgång
med cirkelledarna om vilka regler
som gäller, praktiska saker osv.
Administrationen runt cirkelverksamhet kräver ett bra samarbete.
- Vi är mycket nöjda med SV och
den kontaktperson vi har,
betonar Gun-Britt.

”uppväxt i missbrukarfamilj och
styrka att ta sig därifrån”
Mäns våld mot kvinnor

6 210

Kulturprogram
(arrangemang)

347

Annan folkbildning
(timmar)

403

Unika deltagare

885

Vi har ett mycket gott samarbete
med Brottsofferjouren BohusNorra Älvsborg. Under våren
genomförde vi två studiecirklar
om mäns våld mot kvinnor och våld
i nära relationer.
Materialet är utarbetat av Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och
Nationellt centrum för kvinnofrid
(NCK).
Den 22 februari hade vi teateruppsättningen ”Othellos Tårar”
i Folkets Hus Vänersborg, även
den handlar om mäns våld mot
kvinnor. 62 personer passade på
att se föreställningen.
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I arrangemanget Orangea dagarna
under tiden 25 november till 10
december samverkade vi med
Brottsofferjouren (BOJ), Zonta och
Vänersborgs kommun.
Den 27 november arrangerade vien
föreläsning med Maria Andersson
från FN, där hon berättade om sitt
liv med våld och missbruk.
- Föreläsningen med Maria var
gripande, menar Monica Rodriguez
från SV Väst, den handlade om
hennes uppväxt i missbrukarfamilj
och hennes styrka att ta sig
därifrån. Om hur hon skapade en
karriär, skaffade familj och barn.

Åmål

Kunskap och samhörighet ger integration

- Med vår verksamhet tycker jag vi
gör stor skillnad både för invandrare samt för personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden. Varje
dag har de en plats att gå till och här
känner de en samhörighet, en social
gemenskap, berättar SVs Helena
Staf.
- För den asylsökande kan träffarna
på Studieförbundet Vuxenskolan
vara den enda kontakt hen har med
svenskar. Här får de lära sig att
prata svenska och lära om svenska
seder och bruk. De får information
om hur det svenska samhället fungerar. Och sist men inte minst – de
får glömma sina bekymmer för en
stund: Många gånger kan man se
att de skiner upp när de kommer
innanför dörrarna och ser sina le-

Faktaruta Åmål
Studiecirklar
(timmar)

dare, lärare och språkvänner. Sånt
blir man glad av, ler Helena.
- Den svenskundervisning, samhällskunskap och de språkcaféer
som vi bedriver är den verksamhet
som gör störst skillnad för människor i Åmål, menar verksamhetsutvecklare Lena Hesselroth. Vi ger de
asylsökande en chans att få ett
språk och en möjlighet att lättare
komma in i det svenska samhället.
Utan vår verksamhet tror jag att
integrationen i kommunen inte
skulle gått så pass smärtfritt som
den ändå gjort. Vi har blivit en
självklar mötesplats för många individer.

- Vi gör därmed även nytta för
några av våra svenska medborgare.
Jag själv kan tycka att konceptet är
helt kanon! utbrister Lena med eftertryck. Dessa personer känner att
de tillför mycket under sina arbetstimmar. De känner att de har en
betydelsefull arbetsuppgift samt en
arbetsplats där de känner sig hörda
och behövda.
- Här har vi en verksamhet där vi –
SV - gör skillnad! avslutar Helena
stolt.

SVs verksamhet genomförs av volontärer och av anställd personal,

Kärlek som glädjetema
5 377

Annan folkbildning
(timmar)

2 148

Under rubrikerna Sångglädje respektive Dansglädje har Studieförbundet Vuxenskolan genomfört studiecirklar för personer med intellektuella funktionsvariationer, cirklar som avslutats med konsert och
dansuppvisning.

Unika deltagare

1 374

Under våren hade dansuppvisningen tema Kärlek. SVs Anders Hansson var konferencier.

Kulturprogram
(arrangemang)

personer som av olika anledningar
har ett behov att komma ut i arbetslivet.

319

- I slutet av uppvisningen bad en av
deltagarna om mikrofonen. Hon tog
micken och vände sig mot publiken
och uttryckte spontant:
”Mamma och pappa, jag ÄLSKAR
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er!” - Då blev mina ögon våta, vill
jag lova, småler Anders.
Mer musik blir det i cirklarna i
linedance. Linedance – att dansa på
linje till medryckande musik - är
mest förknippat med countrymusik,
men i Åmål dansas det linedance till
såväl grekisk zorba som klassisk
rock. Tjugo deltagare har vi haft i
cirklarna under det gångna året.
- Grupperna i linedance växer sakta
men säkert, berättar SV Västs
Helena Staf, de har nu även fått
en manlig deltagare - vilket de är
väldigt glada för.

Folkbildning på export
I dessa oroliga tider i världen
känns det trots allt ovanligt
tryggt här i Sverige. Många
människor kommer hit.
Människor som lämnar hus,
familj – och sin gamla trygghet
– bakom sig. De flyr bokstavligen med livet som insats.
Ingen borde behöva drabbas
av detta, alla borde få bo där
de vill. – Vi som föddes här
har dragit en vinst i Livets

Lotteri; enligt statistiken har
man bara 0,08 procents chans
att födas i Sverige. De allra
allra flesta hade trots allt
föredragit att stanna i sitt
födelseland. SV sprider folkbildning och studiecirkeln
som metod över världen med
förhoppningen att förbättra
människors levnadsvillkor och
att ytterligare några ska kunna
fortsätta att leva Hemma.

Med pennan som vapen

Bemötandets scenkonst sprids i Europa
Hur det hela började – med en
konferens utanför Venedig, där vår
avdelningschef missade flyget hem det är en lång historia, men nu är
det igång, projektet som vi är en del
av inom EU-programmet
Erasmus+.
I projektet Cognition & Inclusion
är syftet att undersöka och lära mer
om hur man bäst utbildar personer
med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är nio olika projekt/
företag/organisationer med och alla
bidrar med sin del. Det är sju länder
involverade, Spanien, Bulgarien,
Belgien, Finland, Italien, Portugal
och Sverige. SV Väst kommer att bidra med den metod som utvecklats
av Marie Lindblad inom ramen för
vårt projekt, där vi startade
Kulturcentrum Väst: Bemötandets
scenkonst.
Under 2017 startade det treåriga
projektet upp med en kick-off
i Valencia.
- Vi gick igenom valideringsmodellen för kommande bidrag. Allt

ska utvärderas i hur de metoder
som används fungerar och hur de
involverar problemlösning,
självreglering, självstyrning,
flexibilitet och kreativt tänkande,
berättar Annie Pettersson som
deltog vid konferensen tillsammans
med avdelningschef Mia Ekegren.
Även denna gång var flygresan ett
spännande moment, med flygkapten som gjorde sin första flygning
och flygplan som höll på att stegra
sig, men SV Västs utsända par vågar
sig ändå iväg till nästa konferens i
Bulgarien i mars 2018.
Erfarenheterna kommer sedan att
föras vidare genom dels tryckt
material, dels genom spridningskonferenser.
- Vi har även startat en referensgrupp i Sverige, fortsätter Annie,
där vi ska sprida och diskutera alla
metoder vi lärt oss om. Planen är att
när projektet är klart ska vi ha en
bra utbildningsmodell - eller flera som vi kan använda i utbildning och
daglig verksamhet.
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Nelson Mandela lär ha sagt:
”Utbildning är det mest kraftfulla
vapen som du kan använda för att
förändra världen”.
Och följande citat är från fredspristagaren Malala Yousafzai: "Låt oss
ta upp våra böcker och våra pennor,
de är våra mest kraftfulla vapen.
Vapen dödar bara terrorister, utbildning dödar terrorism."
Bättre kan det inte sägas – eller förklaras varför vi i SV Väst valde att
ge våra cirkelledare utbildningsmaterial i julklapp – material som
delades ut till barn i bergsbyar i
Guatemala, där Studieförbundet
Vuxenskolan bedrivit ett folkbildningsprojekt under ett par års
tid.

Prio: Civilsamhället
SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bildning,
ledar- & organisationsutveckling
Studieförbundet Vuxenskolan
är en drivande kraft i lokalt
utvecklingsarbete. Vi verkar
aktivt för ett utökat samarbete
med grundorganisationerna
samt vår ungdomsorganisation
Vi Unga. Utöver våra grund-,
medlems- och samverkande
organisationer samarbetade

vi under året med ytterligare
en stor mängd lokala
föreningar och partners för
att bidra till utveckling av
samhället i den riktning som
vår vision anger. Under 2017
har vi påbörjat samarbeten
med flera nya föreningar och
organisationer.
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Sprudlande aktivitet och brainstorming på idékonferens

Studieförbundet Vuxenskolan har ett stort engagemang i föreningsutveckling och vi utbildar regelbundet våra föreningar i styrelsekunskap och föreningsteknik.
”Ett steg till... förening i utveckling”
är SVs metod för förändrings- och
utvecklingsarbete i föreningar och
organisationer. Några som använt
metoden under 2017 är Hushållningssällskapet. Arton deltagare
från gillen i Valbo Ryr, Ale Vättle,
Munkedal och Uddevalla Lane deltog under hösten vid en idékonferens anordnad av SV i samarbete
med Hushållningssällskapet.
- Under ledning av en utbildad processledare, Karin Blomstrand, från
Studieförbundet Vuxenskolan arbetade vi fram en ”dagordning” för
vårt konkreta utvecklingsarbete
inom respektive gille, berättar Karin
Jochnick från Hushållningssällskapet. Vi såg även om vi kunde
finna samordning och inspiration
till gemensam utveckling.

mer verksamhet, bättre verksamhet
och hitta nya samarbeten och kunna
värva nya medlemmar. SV bidrog
med Ett Steg Till, och föreningarna
bidrog med mycket energi! – Deltagarna var lyriska vid dagens slut,
verkligen en superdag!
Intresset var stort för att även fortsättningsvis träffas någon gång per
år och ha idékonferens och då även
bjuda in andra organisationer och

- Vi hade en mycket positiv dag med
Hushållningsgillena, för att få igång

Våra verksamhetsutvecklare har ett
konsultativt förhållningssätt och en
av organisationerna uppskattad metod är Ett steg till, en metod som
bl.a. Hushållningssällskapet nyttjat
under året.

- Bland de aktiviteter som vi har
inom olika gillen i Bohuslän idag,
berättar Karin Jochnick vidare, är
matvandring, skördefest på Bohusläns Museum, Skogen och bondens
dagar på Backamo, bakning av
tunnbröd, stubbrace. Vi anordnar
även studieresor, både dagsresor
och längre turer: vi har varit på resa
till Italien för att studera mat, vinoch olivoljeproduktion.

Välfärd med ÖK Idé

Ledande gällande föreningsutveckling

Föreningsutvecklingen sker samtidigt som verksamhetsutveckling,
med fokus på lärande i folkbildningsformer sker. Så väl nationellt,
regionalt som lokalt ökar trycket på
oss som samverkande aktör, det
märks inte minst på alla de nya
föreningar som under året vänt sig
till oss för samarbete.

- Detta ger inspiration för den egna
verksamheten och vad vi kan göra
tillsammans, framhåller Karin
Jochnick.

SV Västra Götaland har inför 2018
översatt Rune Nilssons Lilla föreningshandboken till arabiska och
dari, då det ibland kan vara lättare
att förstå komplexa situationer på
sitt modersmål, och vi hoppas att
detta kan hjälpa många invandrarföreningar med sin styrelse- och
föreningsutveckling under kommande år.

Dagens processledare tillika verksamhetsutvecklare hos Studieförbundet Vuxenskolan, Karin Blomstrand, fortsätter:

Studieförbundet Vuxenskolan har
en infrastruktur som gör det möjligt
att starta och genomföra verksamhet med kort startsträcka, och vi har
idag en ledande position bland studieförbund när det gäller stöd till
förenings- och verksamhetsutveckling.

förbund som ligger i linje med föreningsverksamheten för att finna
samverkan.

En annan populär metod är SV
Arena — ett koncept, en slags
”snackbar”, för lokala mötesplatser
där människor kan komma och
bryta sina åsikter och därmed få
ökad insikt.
Dialogen och deltagarna står i centrum även om en eller flera inspiratörer till ämnet kan finnas på plats.
En samtalsledare ser till att alla
kommer till och för dialogen framåt
Det är alltså deltagarna som styr
dialogen i rummet, så man vet aldrig riktigt var samtalen hamnar. . –
Det finns alltid många spännande
ingångar, oavsett ämne. Våra samarbetsorganisationer väljer ofta
ämne — och vi från SV iscensätter
en SV Arena. Under året har vi bl.a.
genomfört Arenor om lokal utveckling, äldreomsorg och avlopp.
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Överenskommelser med idéburen
sektor finns på nationell, regional
och i många fall på lokal nivå. Ofta
används även begreppet Idéburet
Offentligt Partnerskap. Det är ett
avtal mellan en eller flera idéburna
organisationer och den offentliga
sektorn. En modell av partnerskap
som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.
Den lokala överenskommelsen mellan kommunen och idéburen sektor
i Uddevalla heter ÖK Idé och består
av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som ska underlätta samverkan och skapa ett
gott samarbetsklimat. Syftet med
den är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd,
rikare fritid, stärkt demokrati och
minskat utanförskap i Uddevalla.
SV Väst har anslutit sig och skrivit
på överenskommelsen.

Prio: Unga
SV tillgängliggör folkbildningen för unga i samhället.
Många unga människor är
idag, av olika anledningar, i
en utsatt situation. Det kan
exempelvis bero på etnisk
bakgrund, låg utbildningsnivå,
bostadsort eller brist på jobb.

SVs ungdomsorganisation Vi
Unga är organisationen där
idéer blir verklighet! Vi Unga
arbetar för att barn och unga i
hela landet ska få en meningsfull fritid. I föreningarna håller
de bland annat på med musik,
dans, spel och teater. Även ledarskapsfrågor är viktiga för Vi
Unga.

Utanförskap skapar frustration
och leder till motsättningar
mellan olika grupper och
försvårar en fungerande
integration.
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Videoblogg som sommarjobb

Vad ska man kunna för att lyckas på
Youtube? Det lärde 18-åringarna Ali
Eyyubovs och Robin Wanli ut till
andra trollhätteungdomar i åldrarna tio till sjutton år under två veckor. De hade detta ledarskap som
sommarjobb, ett jobb som de, tillsammans med SVs ungdomsorganisation Vi Unga, skapade själva. De
kom själva på idén till sommarjobbet och Vi Ungas verksamhetsutvecklare Malin Danielsson hjälpte
dem sedan att utveckla idén, planera tidsschema, kunskap om
marknadsföring, krishantering och
liknande. – Två månader gick åt till
planeringen. Trollhättans kommunstyrelse och Kultur- och fritidsförvaltningen bidrog med pengar till
genomförandet till detta och till
dans- och fotbollskurser och ett
LAN (en dataspelskväll).
Två Youtubekurser om vardera en
vecka blev det i Studieförbundet
Vuxenskolans lokaler i Trollhättan.
De två kursledarna hör till Vi Ungaföreningen The Golden Crowns, där
de tillsammans med en grupp vänner bedriver en Youtube-kanal med
samma namn. Kanalen har i dagsläget cirka 1 700 prenumeranter. På
kurserna fick de totalt tjugo deltagarna lära sig hur man skapar videobloggar på Youtube, hur man filmar, hanterar en kamera, klipper
osv.
Ali Eyyubov blev även årets folkbildningsstipendiat, utsedd av föreningen Vi Ungas Vänner.

Galapremiär för Kall

Vi Ungas Vänners stipendium för
unga folkbildare delades i år ut för
sjätte året i rad. Utdelningen skedde
i samband med Vi Ungas förbundsstämma. Ali har film och musik som
sina stora fritidsintressen. Efter ett
tips från Studieförbundet Vuxenskolans Ammii Asplund startade Ali
och hans kompisar Vi Ungaföreningen The Golden Crowns under 2016. Ali berättar hur Vi Ungaföreningen möjliggjort för honom
och hans kompisar att söka pengar
till utrustning för att utveckla verksamheten.
- Vi fick information från Vi Unga
om hur man kunde söka pengar för
att uppnå sina drömmar, berättar
han. Det handlar om att våga, jag
vågar satsa. Jag tror på det vi gör.
Just den känslan förmedlar han nu
till andra ungdomar i Kronogården.
Och han märker hur intresset växer
både för föreningens Youtube-kanal
och för det stöd Vi Unga kan ge.

Efter hårt – men roligt – arbete var
det så dags: Galapremiär för filmen
Kall! Premiären ägde rum den 25
mars och SVs personal, som varit
med sedan starten, var på plats. Sex
ungdomar har producerat filmen i
cirkelform. En Vi Unga-förening
har det blivit av bara farten.
- Det är alltid lika kul att få jobba
med ungdomar! utbrister SVs verksamhetsutvecklare Anders Hansson
entusiastiskt. Jag har hjälpt många
unga att starta nya Vi Ungaklubbar, jag är säker på att det kommer att bli fler. Nu senast var det en
futsalförening och en karateklubb,
båda består av asylsökande, berättar Anders, som i övrigt framhåller
en annan favoritverksamhet: Musiken.
- Det är alltid lika härligt att träffa
nya band och få till ny musikverksamhet och att ordna med konserter. I just love it!

- Det är många som säger att de kollat och att de tycker det verkar kul
och själva vill börja. Sedan bildar de
egna föreningar. Det känns kul att
ha inspirerat dem, säger han.
Till killarnas glädje uppvaktade Studieförbundet Vuxenskolan med
tårta efter utdelningen av stipendiet.
- Jag är verkligen glad och stolt över
”mina” killar, säger SVs Ammii
Asplund. Superkul att Ali fick stipendiet.

Nya Röster – ett fantastiskt samarbete med Dalslands Litteraturförening

Dalslands Litteraturförening drev
projektet, SV anordnade skrivarcirkeln, som skulle resultera i en bok,
med texter från tolv unga, nyanlända tjejer från Syrien och Palestina.
- Vid första mötet pratade några
ganska bra svenska, några bara engelska, minns SVs Lena Hesselroth,
men målet stod klart: ett års
skrivarkurs, träffar varannan lördag. Läsandet och skrivandet skulle
ske på svenska – och det skulle bli
en bok.
Och en bok blev det! Hälften av texterna i boken kommer ur skrivöv-

ningar på kursen. Åtta tjejer lyckades skriva klart sina texter till boken
på det nya aviga språket även om
det ibland blivit med bakvänd ordföljd och fattigt på synonymer.
Uppgiften var att stå utanför Nordiska Litteratur-huset i Åmål och
låta sinnena berätta, att skriva om
vägen till skolan i Syrien eller om
första timmen i Sverige.
- Någon har skrivit hela natten för
att bli färdig, en annan tjej kom en
kväll efter skolan och kämpade en
timme tills första dikten på svenska
var skriven, berättar Lena. Tre kursdeltagare hade inte ens uppehålls29

tillstånd när kursen började, men
de slet, läste och skrev.
Under Bokdagar i Dalsland som
genomfördes i Åmål under sommaren läste tjejerna upp texter från
boken och Victor Estby, redaktör
för boken, författare, journalist och
skrivarkursledare, berättade om
processen med boken.
- Boken sålde slut på åtta månader,
berättar Lena nöjt.
Den 11 december delades ett stipendium, som man fått från en stiftelse,
ut till tjejerna.
- Det var de väl värda!

Prio: Integration
SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration
Att ta vara på mångfalden i
Sverige och skapa en reell
integration är vår tids största
möjlighet och utmaning. Ett
problem är att arbetet med
mångfald och integration blivit
till kortsiktiga projekt. SV tar
ändamålsparagrafen och
värdegrunden om allas lika
värde på allvar:

• Vi använder folkbildningens
och kulturens kraft för att
skapa tillfällen för
integration.
• Vi tar tillvara engagemang
och drivkraft hos alla
människor oavsett etnisk och
social bakgrund.
• Vi skapar tillfällen för möten
mellan människor och
motverkar på så sätt att
myter och fördomar får
fotfäste i samhället.
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För framtida etablering i samhällslivet

För att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda
en framtida etablering i samhällsoch arbetslivet för dem som beviljas
uppehållstillstånd har studieförbunden fått specifika uppdrag från bl.a.
Folkbildningsrådet för att genomföra verksamhet för asylsökande
och de som fått uppehållstillstånd
men bor kvar på Migrationsverkets
anläggningsboende. SV Väst har
även erhållit medel från Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen
samt från kommunerna för denna
verksamhet som alltså går vid sidan
av den ordinarie folkbildningsverksamheten och inte finns redovisad i
denna statistik. Vi vill också passa
på att lyfta det positiva samarbetet
med Restad Gård, vilka bl.a. bidragit med metodutbildning för våra
ledare.
Deltagarna har både fått lära sig
svenska språket och om det svenska
samhället. I verksamheten används
vår ordinarie metodik som bygger
på aktivt deltagande, samtal och
gemensamt lärande i grupp. Verksamheten utgår från deltagarnas
behov och förutsättningar och genomförs på olika sätt. Några exempel är högläsning, filmvisning med
efterföljande diskussioner, skrivövningar och studiebesök. Vi arbetar
även med Levande språk såsom
sång och musik, hantverk och matlagning.

kunskaper att tala, förstå och läsa
svenska inte bara lärt sig mycket om
hur det svenska samhället fungerar
utan att det även inneburit att de
känner sig tryggare och motiverade
att fortsätta studera svenska, söka
jobb eller praktikplats. Många av

våra deltagare som får uppehållstillstånd önskar att fortsätta sina studier hos oss och vi har under året
etablerat kontakt och samarbete
med Alma Folkhögskola för att i
framtiden kunna erbjuda detta, så
när vi hittar en lämplig rektor...

Mångfaldskören bygger musik utav glädje
Att musik ska byggas utav glädje,
vet vi alla. Att man mår bättre av att
sjunga i kör har det forskats om
många gånger. Att man lär sig ett
språk bättre och snabbare genom
att sjunga och lyssna på musik är
också bevisat.
- Som trogen körsångare sedan jag
var fem år och som cirkelledare i
svenska för asylsökande, drömde
jag länge om att kombinera de två
sakerna, säger Emma Rossvik, initiativtagare till Mångfaldskören,
som SV bedriver sedan våren 2017.
Första gången kom det tio personer.
Körledaren Jan-Erik Ekegren, som
arbetar som musiklärare i Udde-

valla, tog fram ett blandat och bra
material, med allt från ramsor via
Cornelis-visor till Broder Jakob på
sju olika språk.
Kören fortsatte under hösten, och
helt plötsligt var det en mycket
större kör; vid ett körrep under hösten var hela 28 personer på plats.
- Nya vänskapsband knöts, oanade
toner togs och vi började verkligen
att kännas som en kör, säger Emma
med eftertryck. Folk trivs väldigt
bra och de säger att musiken och
sången gör dem glada, får dem att
sluta tänka på sin situation för en
stund, och att de faktiskt har lärt sig
mer svenska.

Deltagarna vittnar om att verksamheten bidragit till en bättre vardag
och att de genom att förbättra sina
Faktaruta Asylverksamhet

Studiecirklar
(timmar)
Unika deltagare

Antal kommuner

4 906
983
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Religionsvetarna integrationsmässa
För första gången någonsin har
Uddevalla kommun haft en integrations- och kulturmässa. Planeringen
började i april och många möten
genomfördes för att få till stånd en
så bra mässa som möjligt.
- Nätverket bakom var fantastiskt,
berättar SVs Marko Savanovic, förutom vi i SV fanns övriga studieförbund med, Uddevalla kommun, Rotary, SFI, Ljungskile folkhögskola,
Svenska kyrkan med flera.
- Jag och Emma Rossvik var på
plats tidigt på mässdagen och
gjorde iordning vår monter, fortsätter Marko. Aldrig någonsin har
jag hört ett sådant ”surr” när mont31

rar gjordes iordning, mat dukades
fram, mikrofoner testades med
mera. Fast på något magiskt sätt så
var alla klara vid öppningen och folket strömmade in på Bohusläns museum. Det var oerhört mycket folk i
rörelse, museets personal beräknade antalet besökare till 2 500 personer.
SV arrangerade två föreläsningar
med Robert Johansson från Religionsvetarna, som föreläste om
fundamentalism och våld samt om
IS och religiös radikalisering.
Som avslutning på hela mässan så
uppträdde SVs egna kör, den eminenta Mångfaldskören.

Prio: Funktionsnedsättning
SV tillgängliggör folkbildning för människor med funktionsnedsättning för ökat inflytande över det egna livet och samhället i
stort.
Vår verksamhet för personer
med funktionsnedsättning vilar
på en värdegrund om alla
människors lika värde och rätt
till full delaktighet i samhället
och på FNs konvention om
“Mänskliga Rättigheter för
personer med funktionsnedsättning”. Utifrån det strävar vi
efter att öka kvaliteten och

modernisera verksamheten.
Vi ger målgruppen möjlighet
att utifrån de egna individuella
förutsättningarna vara med
och påverka verksamheten.
SV är en del i att stärka varje
individs rätt till god hälsa och
ökat självbestämmande över
det som påverkar vardagen.
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SV och Kulturcentrum Väst förverkligar drömmar

För åtta år sedan var Erik Runkvist
26 år och hans enda vilja var att få
arbeta med teater, musik och dans.
Vägen har varit lång, men Erik har
fått stöd på vägen; av anhöriga, vänner och människor som delar hans
vision av att få skapa och uttrycka
sig konstnärligt.
Sedan år 2013 har Studieförbundet
Vuxenskolan drivit ett treårigt
Kulturprojekt med stöd från
Allmänna Arvsfonden. Målet med
projektet var att skapa en Daglig
Kulturarbetsplats för personer med
intellektuella funktionsvariationer
inom LSS. Drömmen har nu gått i

uppfyllelse, en ekonomisk förening
är bildad och Kulturcentrum Väst
har fått tillstånd att bedriva en
daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder med intellektuella funktionsvariationer.
Det är nu med stolthet vi från SV
kan berätta att den 1 februari 2017
öppnade den dagliga verksamheten
Kulturcentrum Väst på Nösnäs
gymnasium i Stenungsund.
Alla som drömmer om och vill arbeta professionellt inom scenkonst
och möta en publik på riktigt, är
välkommna att söka plats där.

Bokkompisar—läsambassadörer inspirerar till läsning

Det började som en idé om att det
hade varit så bra om personer med
intellektuella funktionsnedsättningar hade läst mer - och kommit bort
från TV och TV-spel. Under hösten
2016 började SV Väst med studiecirkeln ”Roligt att läsa” i Lysekil,
Tanum och Munkedal. Sammankomsterna lades på biblioteket med
stöd av bibliotekarier, det lästes,
lånades och diskuterades.
- Dessa cirklar blev väldigt lyckade,
berättar cirkelledaren och verksamhetsutvecklaren Annie Pettersson
och ler. Alla lånade. Och en kille
lärde sig äntligen att läsa!
Avdelningen kände att detta var ett
lyckat koncept som kunde utvecklas
och spridas, och sökte - och fick! projektmedel från Kulturrådet till
att starta upp och driva motsvarande verksamhet i sex kommuner i
norra Bohuslän.
Projektet fick namnet Bokkompisar
– Bokkompisar kallas de med
funktionsnedsättning som kommer
att utbildas till läsambassadörer och
inspirera sina kompisar till läsning.
De kommer under våren 2018 att få
en utbildning tillsammans med
kommunala läsombud.

Så i höstas drog projektet igång. Det
var lätt att starta upp i Lysekil och i
Tanum, men det visade sig vara lite
svårare i de andra kommunerna,
Strömstad, Munkedal, Sotenäs och
Orust.
- Det som var svårt var att hitta cirkelledare, för både daglig verksamhet, LSS-chefer, bibliotek och brukare var positiva, framhåller Annie,
som nu även är projektledare för
Bokkompisar. Men i december hittade jag Anna Landestig, som kommer att vara cirkelledare i alla kommuner, utom Lysekil. Hon har jobbat som ungdomsbibliotekarie - det
passar perfekt!
- Det är härligt att se hur olika grupperna kan vara, tycker Annie. En
grupp läser mycket ungdomslitteratur, hästböcker och fantasy. En
grupp tycker om lättläst och ljudböcker.
I Lysekil har vi högläsning på Greve
Dracula, kusligt och spännande.
Under hösten hade Studieförbundet
Vuxenskolan inom ramen för projektet föreläsningar på biblioteken i
Strömstad och Lysekil.
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TAKK för språket

I TAKK - Tecken som Alternativ och
Kompletterande Kommunikation –
används tecken som förstärkning
till talet, detta underlättar kommunikationen med personer som behöver stöd i sitt tal och språkutveckling. Tecken gör språket mer
”synligt”.
Under vårterminen 2017 startade vi
i Uddevalla inte mindre än fem
cirklar med totalt 39 deltagare i
TAKK, under hösten ytterligare fyra
cirklar med 31 deltagare.
- Många av deltagarna jobbar professionellt med personer med särskilda behov av stöd, vilket gör att
många får glädje av de nyvunna
kunskaperna, framhåller SVs Veronica Jönsson. Jag tycker att det är
så bra att det satsas på denna målgrupp så att de kan få hjälp och stöd
i sitt dagliga liv. Känns skönt att få
göra gott!

Demokratifråga: Lättläst

Många människor har svårt att läsa
politiska texter. Partierna måste ta
sitt ansvar och presentera sin information på lättläst. Detsamma
måste gälla för offentliga utredningar. Det krävde Studieförbundet
Vuxenskolan i ett uttalande.
Lättlästa texter är en demokratifråga. Nu har vi snart ett valår i Sverige och då blir frågan om lättlästa
texter allt viktigare. Rätten att
kunna ta del av demokratisk information måste omfatta alla. Det
är så demokratin byggs och stärks,
säger Ulrika Carlsson, SVs förbundsordförande.
Studieförbundet Vuxenskolan uppmanade i uttalandet Sveriges politiska partier att alltid skriva lättlästa versioner av sin politiska information. Men även om texterna är
lättlästa, så innebär det ett problem
för den som inte kan läsa. Inom
målgruppen människor med intellektuella funktionsnedsättningar är
det många som inte kan läsa. För att
uppmuntra fler personer med
funktionsnedsättningar att läsa –
och vilja lära sig att läsa, startade
SV Väst under 2017 ett läsfrämjande projekt: Bokkompisar.

Prio: Äldre
SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan
När 25% av Sveriges befolkning är äldre än det som förr
kallades pensionsåldern kommer Sverige att förändras. Allt
fler av oss kommer att kräva
att få bli behandlade och respekterade på samma sätt när
vi är 75 eller 85 som när vi var
35 eller 55. Det handlar om engagemang, samhällsmedverkan och arbete. Tillsammans
med de äldre driver vi den förändringen:

• Vi skapar tillfällen för ett livslångt lärande genom att möta
äldres intressen och behov av
kunskapsinhämtning.
• Vi stödjer seniorer att behålla
och utveckla sitt engagemang
i samhällsfrågor.
• Vi skapar mötesplatser för
att tillgodose behovet av
gemenskap och intresset för
att träffa andra oavsett ålder
i ett socialt sammanhang.
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Att sjösätta en Seniormässa

Många kommuner i Sverige brukar
någon gång på året ha en mässa för
våra seniora medborgare. Så också
på Orust. Den 2 oktober 2017 genomfördes mässan i Henån och
detta i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

- För Studieförbundet Vuxenskolan
var det ett tillfälle att på ett och
samma ställe visa upp oss och knyta
kontakter, säger Margareta, ett tillfälle att möta våra deltagare och
även lyssna in nya förslag och idéer
på kulturarrangemang och cirklar.

- Nu får vi ladda för våren 2019, då
nästa Seniormässa går av stapeln!
avslutar Margareta.

Planeringsarbetet inleddes redan i
början av året, då en arbetsgrupp
bildades. Olika intresseorganisationer bjöds in av Orust kommun
och Studieförbundet Vuxenskolan.
- Stort engagemang, många idéer
och ett glatt gäng, sammanfattar
SVs Margareta Thoresson.
Mässan ägde rum mitt i centrum av
Henån, i kommunbibliotekets lokaler. Trots dåligt väder kom mellan
400 och 500 personer och lyssnade
på föredrag, besökte alla mässutställare, såg på mannekänguppvisning, njöt av musik och drack kaffe
med hembakat dopp. - Succé!

Tand- och fotvård för äldre

I Färgelanda har vi ett väldigt gott
samarbete med SPF Seniorerna i
Högsäter, tillsammans anordnar
vi väldigt många kulturprogram.
Under året som gått har vi bl.a. haft
körsång och musik på äldreboenden
och i kyrkor samt föreläsningar om
allmännyttiga ämnen som försäkringar, kost för äldre, tandvård,
hemtjänst och trygghetsboende,
fotvård m.m.
- Vi samverkar även med Röda Korset, när det gäller underhållning på
äldreboenden, framhåller SV Västs
Marianne Osbäck.
Det anordnas en rad äldre-/seniormässor i vårt område, då brukar
Studieförbundet Vuxenskolan finnas med. – Så även i Färgelanda.

SPF Seniorerna gör gott

- På Äldremässan i Färgelanda
vidareutvecklade vi samarbetet med
Röda Korset, berättar Elisabeth
Örn, verksamhetsvecklare för
SV Väst.
Under hösten anordnade vi en studiecirkel med olika teman: hjärtstartare, trötthetstillstånd och återhämtning efter hjärtinfarkt, lungsjukdomar, astma och KOL. Även
hjärt-lungräddning ingick i cirkeln.
Till våren fortsätter cirklarna med
diabetes, tandvård och juridik kring
framtidsfullmakter.
- Alla cirklarna genomförs i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i
Högsäter, avslutar Elisabeth stolt.

SPF Seniorerna är den organisation
som SV har störst verksamhet
tillsammans med. Det kan vara studiecirklar i allt från föreningskunskap, hälsa & livsstil via digital
kommunikation, språk och hantverk, till dans och musik. Eller kulturprogram kring allt mellan mat på
äldreboenden till reseskildringar
och historia.
SV och SPF Seniorerna utvecklar
tillsammans varandras verksamheter. Vad vi gjort tillsammans i Väst
går att läsa under respektive kommunsida.
Ett exempel på en gemensam
aktivitet var när Färgelanda
kommun den 30 maj anordnade
en Pensionärsdialog där bl.a.
”Äldreplan 2018 -2030” presenterades. Dagen efter följde SV Väst
upp pensionärsdialogen med
”Framtidens äldreomsorg i Högsäter”, där 18 personer bidrog till ett
gott samtal.
Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder även regionala utbildningstillfällen, exempelvis cirkelledarutbildningar och temadagar för pensionärsråden eller om hälsofrågor.
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Hållbar utveckling
Inom SV är vi måna om miljön
vi lever i. Därför kämpar vi för
en hållbar utveckling som gör
det möjligt att överlämna en
frisk planet till kommande
generationer.

Vi anser att ett hållbart samhälle kräver delaktighet hos
alla, därför siktar vi på en ökad
medvetenhet hos de personer
som deltar i vår verksamhet. Vi
vill ge verktyg till var och en
för att själv kunna bidra till en
bättre miljö genom aktiva och
medvetna val.

Detta gör vi inte bara genom
att aktivt erbjuda föreläsningar
och cirklar kring ämnet; vi ser
även till att sträva mot målet
internt och är noga med att
källsortera och handla både
ekologiskt och fairtrade.

Vi anser att hållbar utveckling
är så pass viktigt att vi lyft upp
hållbarhet till ett prioriterat
fokusområde inom SV Väst.

Gröna mötesplatser om havets silver, modeslavar och tång

Sill – havets silver. Modeslavar.
Tång är framtiden. Svenska skogen – mer hotad än regnskogen.
Detta är några av de teman som
vi anordnat föreläsningar kring i
Strömstad under året som gått.
Detta har skett inom ramen för
samarbetet kring Gröna mötesplatser. Där ingår Strömstads
kommun (genom Energi- och
klimatrådgivningen, Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen, Folk-

hälso-rådet och Stadsbiblioteket),
EkoPark Strömstad, naturum
Kosterhavet, Göteborgs universitet
(genom Lovéncentret Tjärnö) och Studieförbundet Vuxenskolan.
– Ett exempel på ett mycket lyckat
samarbete!
Tolv föreläsningar inom hållbarhet
hållits under paraplyet Gröna mötesplatser under 2017. Mellan 20
och 50 deltagare har kommit på
dessa föreläsningar.
36

I år gjorde kommunen även en
ännu större satsning på hållbarhet
som tema i ”Strömstad in Light”
där SV var en av aktörerna.
För Studieförbundet Vuxenskolans
del avslutades året väldigt positivt
gällande just hållbarhetsfrågorna,
då vi fick en projektansökan för en
förstudie angående lokal matproduktion beviljad av den lokala
LAG-gruppen för Leader Bohuskust
och gränsbygd.

Din gröna framtidsdag – Orust Energi- och miljömässa

Ett stående arrangemang som SV
har tillsammans med Orust Kretsloppsakademi är Orust Energi- och
miljömässa. I år genomfördes den
lördagen den 9 september i Saras
trädgård i Henån. Mer än 40 utställare fanns på plats bland elfordon,
barnaktiviteter, musik och seminarier.
Mässan lockade 1 151 besökare.
Bland föreläsarna fanns bl.a. Urban
Aheinen och Petter Bergman (solceller för småhus), Gordon Strömfelt (elbilar) samt Malin Sommarö
(hållbar klädkonsumtion). Ett annat
populärt inslag under Energi- och

miljömässan var ett panelsamtal
under rubriken ”Nu snackar vi
framtid!”. Under ledning av moderatorn Henric Carlsson samtalade
Rikard Karlsson (planarkitekt Orust
kommun) med Kia Nordqvist
(ordförande Film i Väst), Egil
Midtbö (Svenska Kyrkan Orust),
Mikael Larsson (Västra Orust Energitjänst) med flera.
Mässan genomfördes som en avslutning på SVs och OKAs Energivecka, där det även genomfördes en
inspirationsfrukost för företagare;
”Framtidens företagare i en hållbar
värld”. Ett 30-tal besökare lyssnade

till kortare seminarier om bl.a.
gröna digitala journaler och inspirerande entreprenörskap (Henric
Carlsson) och världens övergång
mot förnybar energi (Christian Nikkila, Tesla).
Ett annat inslag under energiveckan
var en föreläsning med meteorologen och klimatexperten Martin
Hedberg som den 7 september pratade om hållbarhet och om vad vi
människor kan göra för att skapa en
bättre framtid. Trettio intresserade
personer fanns på plats för att
lyssna denna torsdagskväll i Kajutan, Henån.

Självhushåll med får
Våra bi- och hönskurser och studiecirklar har fått stor uppmärksamhet
genom åren och har varit mycket
uppskattade av kursdeltagarna. Det
kändes därför helt rätt och väldigt
roligt att fortsätta på självhushållningslinjen och starta en fårkurs. Tillsammans med SV Region
Västra Götaland och Fåravelsförbundet startade vi under hösten en
fårkurs för nybörjare. Utbildningen
blev snabbt fulltecknad och de som
inte kom med på höstens kurs väntar ivrigt på nästa.
Svenska Fåravelsförbundet är en
registerförande avelsorganisation

för samtliga fårraser i Sverige och
en av Studieförbundet Vuxenskolans samverkansorganisationer på
nationell nivå.
Fåravelsförbundet, som bildades
1917, verkar för fåravelns främjande
och lönsamhet och för en ökad avsättning för får- och lammkött, ull
och skinn. De bevakar fårägarnas
näringspolitiska intressen kring
bl.a. slaktfrågor och har som målsättning att det ska gå att bedriva
fårskötsel i hela Sverige - med bra
villkor för alla produktionsformer
som kött, pälsskinn, ull och naturvård.

”

Klimatförändringar, innovationer och cirkulär ekonomi
I september var meteorologen Tone
Bekkestad på föreläsningsturné i tre
av SV Västs kommuner:
Stenungsund, Tjörn och Kungälv.
På Tjörn anordnade Studieförbundet Vuxenskolan en föreläsning till-

sammans med kommunernas energirådgivare och en av sina grundorganisationer; LRF.

för produkter, istället för linjärt
(”vagga till grav”), som en möjlighet.

- Ett viktigt och bra föredrag, framhåller SVs verksamhetsutvecklare
Ann-Marie Myllykangas. Tone var
väldigt duktig och pedagogisk när
det gäller att framföra sitt budskap.

- Med ändrad syn, från ägande av
prylar till att efterfråga tjänsterna
dessa prylar ger, kan incitament för
hållbar utveckling få en skjuts, menade Tone i sin föreläsning.

Tone Bekkestad började med att
beskriva klimatförändringarnas
konsekvenser för människorna och
naturen, varefter hon visade på
möjligheter till lösningar som entreprenörer visar, dels vad gäller hantering av klimatförändringens effekter, dels vad som kan göras för att
minska den mänskliga påverkan.
Tone lyfte även s.k. cirkulär ekonomi, ändrade affärsmodeller med
cirkulärt tänk (”vagga till vagga”)

- Synd bara att det inte kom fler för
att lyssna – mellan 20 och 45 personer per arrangemang, säger AnnMarie, men samarbetet fungerade
väldigt bra och förhoppningsvis utmynnar detta i fler arrangemang såsom solenergi, som vi ska ha i
början av februari. Dessutom har vi
fått ett bra och nära samarbete med
LRF i Tjörns kommun; de är hållbarhetsinriktade och vill att vi genomför föreläsningar inom detta
område.

37

Slöjd och hantverk – trend och tradition
Slöjdverksamhet som
blomstrar! Kreativitet har en
avgörande betydelse oavsett
om det gäller att bevara,
förnya, förändra eller utveckla
estetisk verksamhet. En
kreativ arbetsprocess står i
centrum för alla former av
skapande. Genom deltagande i
SVs verksamhet får människor
möjlighet att ingå i en

stimulerande process, vilket
gagnar individens utveckling
på flera plan. Traditioner är
kunskap som lämnas över
från generation till generation;
från seder och bruk till slöjd
och hantverk. SV Väst har
under året satsat på ett utbud
som intresserar en bred
allmänhet i alla åldrar, från
barn till seniorer.

Bland babyfiltar och vantar och mössor i Lilla Edet

- I Lilla Edet har vi varje tisdag ett
Stickcafé i vårt hus på Kullåsgatan.
Sex mycket nitiska ”flickor” - den
äldsta är 88 år ung och hon är den
som är mest produktiv - har under
året stickat och virkat baby- och
barnkläder samt massor av härliga
babyfiltar, men även sockar, vantar
och mössor till vuxna, berättar SVs
Britt Andersson.

I början av oktober körde deltagarna iväg med tre stora flyttlådor fulla
med fina kläder som de levererade
till Kyrkans hus i Trollhättan. Därifrån körs kläderna sedan vidare
med lastbil till barnhem och fattiga
byar i Rumänien där de delas ut till
behövande.
- Allt som tillverkas bekostas av deltagarna själva, framhåller Britt.
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Tack vare att deltagarna har ett
hjärta av guld kan många barn få
lite värme i vinter.
Britt har även själv bidragit med
många kläder och filtar:
- Ja, men dem har jag gjort på kvällarna, ler Britt, när det varit dåliga
program på TV –och det är det
ofta...

Vid vilken temperatur smälter glas?

Hos Studieförbundet Vuxenskolan
ser vi att intresset för hantverk
ökar.
- Under våren hade vi två hantverkscirklar i Trollhättan: glasfusing och tenntrådsflätning, berättar SVs Ammii Asplund.
Sju deltagare lärde sig det gamla
hantverket glasfusing. Glasfusing
innebär att man genom upphett-

Succé: Hantverksmässa

ning smälter samman och formar
kalla glas till konstverk. Olika former och effekter fås genom olika
sätt att kombinera, forma och
bränna det. Det är en uråldrig
konstform, som praktiserats i över
4 500 år. Våra deltagare fick lära sig
att smälta glas till smycken, vid
vilken temperatur glas smälter på
(cirka 700 grader) och hur glas
beter sig när de smälter.
Deltagarna i tenntrådsflätning lärde
sig att fläta olika flätor med tenntråd och skinnremsor, hur man syr
fast flätan på skinn och skapar ett
armband. Även tenntrådsflätning
har ett historiskt arv; det är
sprunget ur ett gammalt samiskt
hantverk (sameslöjd).
Under vikingatiden och medeltiden
var föremål av silver den rikes
exklusiva egendom. När samerna
ville pryda sina dräkter var det
framför allt smycken av mässing
och tenn som förekom. Tenn var en
byteshandelsvara som samerna så
småningom själva förädlade och
slöjdade med. Dräktprydnader av
tenn är av särskilt intresse,
eftersom denna metall, så vitt
man vet, är den enda metall som
samerna själva bearbetat.

Höstens Hantverksmässa på Restad
Gård i Vänersborg blev en dundersuccé med över 450 besökande.
Vi kunde visa vårt Hantverkshus
från dess bästa sida med många
lokala utställare och mycket fina
alster av exempelvis keramik,
trådslöjd, träslöjd och glasfusing.
- Efter att vi nu haft två mässor per
år under en femårsperiod, har det
blivit mer på rutin, säger SV Västs
Lena Bark, men man slutar ändå
aldrig att undra ”vad är det jag har
glömt?” och ”kommer det några
besökare denna gång?”.
I år var det dock lite extra då vi
hade 28 utställare - det är mycket
som skall klaffa.
- Jag vill ju att både alla utställare
och alla besökare ska få en så fin
upplevelse som möjligt, påtalar
Lena.
Denna gång hade vi också utökat
vår café-verksamhet. En av våra
hantverkare tillika cirkelledare,
Mikael ”Silvernålen” Svensson stod
och gräddade våfflor hela dagen.
Över 100 våfflor serverades.
Vi firade även att SV fyllde 50 år
2017 och dagen avslutades med
ett tårtlotteri.

Nåltovning, täljning och luffarslöjd med Tord och Slöjdklubben

Studieförbundet Vuxenskolan har
samarbete med hantverksföreningen Slöjd och konsthantverk kring
älven, som bl.a. driver Slöjdklubben
Lövet inom sin förening.
Slöjdklubben startade på våren
2007 och vänder sig till ungdomar
mellan 7 och 17 år. Det har varit full
beläggning med barn som lärt sig
tälja samt gjort väldigt mycket annat, t.ex. nåltovat, flätat pilkorgar,
stöpt ljus, gjort luffarslöjd, och återbrukat. Tord Andersson har varit
ideell ledare hela tiden.
Efter ett år utan lokaler har nu
slöjdklubben startat upp med en ny
grupp.
- Barnen har frågat Tord hur hans
huvud ser ut på insidan, ler Britt
Andersson från Studieförbundet
Vuxenskolan belåtet, då han hela
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tiden kommer med nya idéer på
saker de skall göra.
- Det roligaste, fortsätter Britt, är
att en av de första deltagarna,
Emma Bergenholtz, som varit med
alla år, har gått handledarutbildningen och är nu själv utbildad
slöjdklubbsledare.

Grund-, medlems- och samverkande
organisationer
Studieförbundet Vuxenskolan
är en arena för stimulerande
möten och kan bistå med de
verktyg och kontakter som
krävs för att kunna realisera
idéer och få fart på verksamhet.

andra lokala föreningar och
grupper. Verksamheten styrs
av organisationernas egna förutsättningar och behov, och
vår roll ser därför lite olika ut i
olika samarbeten.
För att kunna genomföra en
skräddarsydd verksamhet
krävs noggrann planering och
våra verksamhetsutvecklare
träffar därför regelmässigt
våra samarbetsorganisationer.

Vi erbjuder verksamhet och
pedagogiskt stöd för våra
grund-, medlems- och samverkande organisationer samt

Grundorganisationer:

Ungdomsorganisation:

• Centerpartiet

• Förbundet Vi Unga

• Liberalerna
• LRF

Övriga nationella medlems–
och samverkansorganisationer:

• Fores (tankesmedja)

• Romska ungdomsförbundet

• FUB, För barn unga och vuxna
med utvecklingsstörning

• Samfundet Sverige-Israel Riksorganisationen

• Afasiförbundet

• Föreningen Centerjournalister

• Schizofreniförbundet

• Anhörigas Riksförbund

• Föreningen Norden

• Svenska OCD-förbundet Ananke

• Autism och Asperger Förbundet

• Homo-, bi- och transliberaler

• Svenska Downföreningen

• Biodynamiska föreningen

• Hushållningssällskapens förbund

• Sveriges Biodlares Riksförbund

• Brottsofferjourernas Riksförbund

• Jägarnas Riksförbund

• Bygdegårdarnas Riksförbund

• Kristdemokraterna

• Sveriges Fiskevattenägareförbund

• Centerkvinnorna

• Liberal Mångfald

• Centerstudenter

• Liberala Kvinnor

• Centerpartiets Ungdomsförbund

• Liberala ungdomsförbundet

• Ekologiska lantbrukarna

• Miljöpartiet de Gröna

• Familjehemmens Riksförbund

• Moomsteatern

• Fibromyalgiförbundet

• Riksföreningen Allas Barnbarn
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• Sveriges Hembygdsförbund
• Sveriges Jordbruksarrendatorers
Förbund
• SPF Seniorerna
• Sveriges släktforskarförbund
• Ungerska Riksförbundet
• Villaägarnas Riksförbund

SV som Samhällsaktör
SVs övergripande mål är en
strävan för att göra folkbildningen mer tillgänglig och
att nå fler människor som får
möjlighet att utvecklas som
människor.

Vår värdegrund utgår från
individens rättigheter och
skyldigheter att som aktiv
medborgare ta ansvar för en
samhällsutveckling som
stärker demokratin.

Osynliga värden för social nytta

Som idéburen organisation och aktör inom den s.k. sociala ekonomin
gör Studieförbundet Vuxenskolan
stor nytta i samhället, vi bidrar till
att möta stora sociala behov och
hitta lösningar på utmaningar - och
möjligheter – som samhället står
inför.
Vi främjar folkhälsa, vilket i sin tur
ger lägre kostnader för samhället.
Vi har under året skapat plats för ett
stort antal personer i praktik, arbetsträning eller annan samhällsåtgärd och vi har startat kooperativt
socialt företag som skapar anställningar för personer som stått utan-

för arbetsmarknaden, vilket stärker
individen och gynnar samhället. –
”Osynliga” värden som gör stor
social nytta.
Ett av våra främsta uppdrag: stärka
demokratin. Vi skapar tillit - utan
tillit gror misstro - i mötet mellan
människor vidgas perspektiven.
SV ska vara en del i att stärka varje
individs rätt till självbestämmande,
inflytande och full delaktighet i
samhället. Exempelvis handlar studiematerialet Mitt Val om att tillgängliggöra den svenska demokratin för personer med funktionsned-
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sättning, såväl i samband med valen
som mellan valen.
Inom ramen för verksamheten som
Studieförbundet Vuxenskolan bedriver, visar vi dagligen att vi är en
samhällsaktör, med dagsaktuella
föreläsningar, studiecirklar inom
viktiga frågor osv.
Ett annat sätt att vara aktiv i samhällsaktörsrollen är att skriva uttalanden – och skicka dem till tidningar inom avdelningens område.
Under 2017 har SV Väst uttalat sig
inom både landsbygdsfrågan och
om lättläst.

Projekt bygger framtiden!
Nya förutsättningar och
förändrade behov ställer oss
ständigt inför spännande
utmaningar, vår tid kräver
flexibilitet och utveckling.
Projektformen kan vara ett
sätt att kraftsamla och förena

olika kompetenser. Vi är glada
och stolta över att vi beviljats
medel till flera nya projekt.
Här redovisar vi några av våra
projekt - stora som små - som
vi genomförde under 2017.

Projektkompetens gör SV Väst till intressant samarbetspartner

Det är tydligt att SV Väst allt mer
räknas som en intressant samarbetspartner i olika projekt. Under
året har vi bl.a. fått förfrågningar att
ingå som medsökande i ansökningar från Lilla Edets kommun
(integration) och Västarvet (Jämlik
kultur i hela Västra Götaland, om
att tillgängliggöra kultur för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Vi är också

part i Erasmus+-projektet
”Cognition and inclusion”, tillsammans med sex andra EU-länder.
Givande samarbete med Orust Mat
och Ålgård har lett till Leaderansökningar. Vi har även inlett
samarbete med Västkuststiftelsen
och Havets Hus.
Det som parterna lyfter som anledning till att de söker samarbete med
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just Studieförbundet Vuxenskolan
Väst är att vi upplevs som framåtsyftande, energiska och snabba - vilket bl.a. är ett resultat av att vi finns
lokalt och av att vi syns i olika sammanhang. Många mindre samarbetsorganisationer kan också dra
nytta av vår stabila administration
och våra upparbetade rutiner – i
kombination med stor projektkompetens.

Bohuslän - mer än sol och salta bad

Vi har tolv nya guider som kan visa
upp så mycket mer av Bohuslän
än det vi oftast förväntas se.
En rik och spännande historia, fantastiska miljöer och en intressant
kultur. Efterfrågan av kunniga guider och språkguider är stor idag och
kommer att öka framöver när fler
och fler resebolag världen över förlägger sina resor hit. Allt fler kryssningsbåtar anlöper den bohuslänska kustremsan, och här behöver
vi ligga i framkant för att erbjuda
guidade bussturer eller guidade
natur/kultur-promenader med auktoriserade Bohuslänsguider.
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
har samarbetat med Bohusläns Guider inom ett Leaderprojekt och utbildat nya språkkunniga kursdeltagare för att ta emot fler besökare i
Bohuslän. En språkguidetutbildning
där värdskap och skapande av fler

reseanledningar till kustkommunerna var viktiga moment. – Ett Bohuslän som har så mycket mer att
erbjuda än bara sol och salta bad;
en spännande historia, intressant
natur, litteraturpromenader,
”mordvandringar”, lokalt producerad mat av hög kvalitet med mera.
- Inom projektets ram ingick inte
bara utveckling av konceptet för
guideutbildningen, vilket skedde i
samklang med lokala arrangörer,
såsom boendeanläggningar och
restauranger, utan vi såg exempelvis även över Bohusläns Guiders
marknadskommunikation, framhåller Mia Ekegren, avdelningschef för
Studieförbundet Vuxenskolan Väst.
Tack vare ekonomiskt stöd från
Jordbruksverket och den lokala
LAG-gruppen har Bohusläns Guider
och SV haft möjlighet att genomföra
denna efterlängtade satsning.

Vi Unga på gång: HBTQIA+, Balkan och mode

Sedan i september i fjol har Alice
Andrews jobbat för vår ungdomsorganisation Vi Unga i det ettåriga
projektet Unga Arrangörer. Målet
har varit att under hösten starta
upp åtta föreningar i åtta olika kommuner och att under första halvåret
2018 stötta dessa nya föreningar i
deras verksamhet.
Och nya föreningar har det blivit: Unga Queers Lysekil Vi Unga
(en hbtqia+ mötesplats för
unga); Balkangruppen Vi Unga i
Stenungsund (en grupp självorganiserade ungdomar med kopplingar
till Balkan som skall åka dit på studieresa i sommar); Sagagruppen Vi
Unga (en hbtqia+ mötesplats för
unga queers i Ale); Fuxerna Vi
Unga (en förening i Lilla Edet som
skall anordna en klassturnering på
sin skola); So Good Dance Crew Vi
Unga (en dansförening i Ljungskile
som just startat upp egen dansverksamhet på folkhögskolan där)
och Young Fazhion Vi Unga (en förening i Kungälv med modeintresserade ungdomar som skall
göra en egen tidning).

tar Alice, men de har tyvärr lagts
lite på is på grund av olyckliga omständigheter. - Så under tiden satsas det på de sex befintliga och välfungerande föreningarna.
I sju av föreningarna som startats
(inklusive de två som just nu är vilande) har studiecirklar i föreningskunskap med Alice som cirkelledare
hållits. Vi har här nått 32 ungdomar
under 25 år (yngsta deltagarna har
varit 13 år). Dessutom har fem av
föreningarna egna studiecirklar för
sina egna respektive verksamheter.
- Med stöttning från lokala SVanställda, framhåller Alice nöjt.

De nya guiderna, som flera tidigare
varit godkända för Uddevalla kommun, har nu utökat sitt område att
även inkludera Lysekil, Sotenäs,
Tanum, Strömstad och Munkedals
kommun.
- Detta projekt är bestående och
lever vidare från år till år för alla.
Det gynnar allmänheten lika mycket
som kursdeltagarna. Inte enbart för
Sverige utan för hela världen, säger
Lena Aldrin, ordförande för Bohusläns Guider.
Intresset för utbildningen var stort
och den 14 oktober 2017 mottog de
tolv nya auktoriserade guiderna
sina intyg efter godkända teoretiska
prov och uppguidning inför en guidenämnd. Utöver att alla tolv är
godkända nationella guider på
svenska, blev sex stycken godkända
på engelska, två stycken på tyska
och en på franska.

Meningsfull väntan

Vi erhöll externa medel från Länsstyrelsen för att motverka passivitet
hos asylsökande och främja dessa
deltagares möjlighet att lära sig
grunderna i svenska språket och få
kunskap i hur det svenska samhället
fungerar. SV Väst genomförde inom
ramen för detta projekt 452 sammankomster, med 1 054 cirkeltimmar för 214 asylsökande i Färgelanda, Stenungsund, Strömstad,
Tjörn och Åmål. I de flesta av dessa
kommuner har deltagarna bott i
eget boende och inte i s.k. anläggningsboende.
I cirklarna har det även ingått föreningskunskap, och vi har gjort studiebesök på andra orter.
Vår verksamhet utgör mötesplatser
och många gånger är detta den enda
kontakt deltagarna har med svenskar. Våra ledare vittnar regelbundet
om den nöjdhet och tacksamhet de
möter hos deltagarna.
Vi har genomfört specifika utbildningsdagar för ledarna inom asylverksamheten.
Totalt har vi under året haft verksamhet för 983 asylsökande i tio
kommuner.

- Ytterligare två föreningar har startats upp i Åmål och på Tjörn, berät43

Pedagogisk utveckling
De flesta minns hur det var
att börja skolan. En skönt
pirrig känsla av att ett riktigt
äventyr börjar nu. Den känslan
har många deltagare när de
kliver in i en cirkel. Därför är
mötet med ledaren enormt
viktigt. Cirkelledaren är många
gånger SVs ambassadör utåt.
Precis som läraren var skolans
ansikte.

Det ledaren säger och gör
skapar den profil just den
cirkeln kommer att få. SVs
ledare är väldigt entusiastiska.
Det visar våra undersökningar.
Det är vi stolta över. Men även
duktiga ledare behöver
inspiration och utbildning
- de behöver pedagogisk
utveckling.

Sjuttiofem inspirerade ledare

Lär tillsammans

En cirkelledare ska vara inspirerande och kunna skapa engagemang
– de ger mycket av sig själva - därför är det av vikt att våra ledare får
påfyllnad av kunskap och inspiration.

Lena fick själv hugga tag i en workshop i tygsvetsning då ordinarie
cirkelledare var upptagen av en cirkel, något som gjorde att hon erbjöds att åka till Uppsala för att
hålla i utbildning där.

Vi anordnade en cirkelledarutbildning på Restad Gård i Vänersborg –
och 75 personer anmälde sig!

- Detta tackade jag vänligt men bestämt nej till, men jag erbjöd dem
att komma ner till vårt vackra Hantverkshus.

Deltagarna fick prova på att måla
med strykjärn, jobba med metalltejp ihop med akrylfärg, löda/svetsa
tyger, mosaikarbete, testa olika flätningstekniker. Dessutom genomfördes två stycken föreläsningar av och
om projektet ”Ta i Hand”.
- Fikat stod framme hela dagen,
berättar Lena Bark, verksamhetsutvecklare SV Väst, men det kan jag
säga, att det var inte många som
satt ner för att fika utan de gick runt
för att få tillfälle att prova så mycket
som möjligt.

Samtidigt som cirkelledarutbildningen pågick, hade vi en sömnadscirkel med sexton personer och i
keramiksalen pågick en cirkel med
tio deltagare.
Så cirka 100 personer fanns i Hantverkshuset denna lördag - alla var
intresserade av hantverk och pröva
på nya tekniker, vilken energi!
- En helt underbar dag blev det, utbrister Lena Bark, den gav verkligen
mersmak till att göra detta flera
gånger!
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Folkbildningens pedagogik bygger
på att man lär bäst när man gör det
tillsammans med andra och därför
är studiecirkeln det vanligaste sättet
att ses. Cirkelledarens roll är inte i
första hand att lära ut ett specifikt
ämne, utan att se till att gruppen
fungerar på ett demokratiskt sätt
och att alla känner sig delaktiga och
lyssnade på.
Vår grundläggande cirkelledarutbildning (som bygger på studiematerialet ”I cirkelns mitt”) är indelad i tre block:
• SVs värdegrund, folkbildning och
folkbildningsuppdrag
• Studiecirkelns pedagogik
• Ledarrollen, dialog och konflikt
Under 2017 genomgick 58 av våra
aktiva ledare denna pedagogiska
utbildning med vår regionala enhet
SV Västra Götaland som anordnare.

Läroglädjemetod med inslag av suggestopedi
Fem av SV Västs cirkelledare har
under 2017 deltagit vid en tredagars
metodkurs med författaren till
Mottagningsboken och grundaren
av glädjemetoden, Barbro
Thorvaldsen. Där fick de lära sig om
hur man kan inspirera och lära ut
svenska till fullständiga nybörjare.
- I början av februari åkte jag och
Åsa Selsvik-Nilsen ut till Restad
gård för att testa metoden första
gången, berättar SVs cirkelledare
Emma Rossvik och en av deltagarna. Vi hade blivit tilldelade två
grupper med cirka femton personer
i varje grupp. Dessa skulle vi träffa
tre gånger i veckan, tre timmar
varje gång, under åtta veckor.
- Det var en utmaning, dels att
arbeta på ett asylboende, dels att
arbeta med ett färdigt material av
Barbro och att träffa deltagarna
under så många timmar i veckan.
Suggestopedi handlar om att lära
sig genom bilder, ramsor, sånger,

För säkerhets skull

om att upprepa mycket på olika sätt
varje gång, att vara aktiv, inte bara
sitta vid sin bänk och läsa osv.

Skogsbruket är en bransch som är
särskilt drabbad av arbetsrelaterade
skador.

- Och det passar oss jättebra! utbrister Emma. Jag tycker att det var
mycket givande och deltagarna var
oerhört tacksamma, de gav mycket
av sig själva och gjorde sitt allra
yttersta.

Röjsågs- och särskilt motorsågsarbetare är väldigt utsatta.

Efter de första avslutade åtta veckorna, blev Emma och Åsa tillfrågade
att stanna kvar ytterligare åtta veckor, och det gjorde de, även om det
slet med resorna och det fanns
deltagare som väntade på cirklar
i Uddevalla.
- Jag känner att vi gjorde en stor
nytta för de boende, konstaterar
Emma. Vi lärde oss samtidigt mycket själva av metoden men också av
alla de andra volontärledarna, från
olika studieförbund, organisationer
eller privatpersoner. Och vi hade
roligt! Det var ett härligt gäng!
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Det behövs utbildning för att
minska de arbetsolyckor som uppkommer vid röjningsarbete.
SV har under de senaste åren erbjudit studiecirklar och utbildningar
enligt de krav som ställs av Säker
Skog. Vi har haft större efterfrågan
än vad vi kunnat genomföra cirklar
eftersom vi saknat ledare.
Under våren 2017 genomförde SV
Väst en studiecirkel på Orust, en
cirkel där vi utbildade nya ledare så
att vi kan erbjuda fler studiecirklar i
Kungälv, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Dalsland och Orust med
omnejd.

Digital utveckling
Digitaliseringen är här och
ger folkbildningen nya och
spännande möjligheter.
Digitaliseringen ger människor
möjligheter att snabbt ta del
av relevant information, förbättrad kunskapsinhämtning
och minskande avstånd mellan
individer underlättas –
samtidigt som det finns
farhågor om motsatsen.

Begrepp som fake news
(skadlig och förvirrande
desinformation) har under året
debatterats. Drygt en miljon
svenska medborgare står
utanför det digitala samhället.
Detta ställer stora krav på
insatser för att reducera den
digitala klyftan, en klyfta
som även är en del av utanförskapet i samhället.

Vi satsar på att förenkla för både kunder och cirkelledare

Smarta telefoner lockar

Fler och fler söker, jämför och
väljer vad de ska göra på direkt
på nätet idag. Vi har följt utvecklingen och tagit flera steg mot att
göra vårt utbud enklare att hitta.

gängliga kurser och kulturarrangemang finns idag och det är
lätt att få en översikt om vad alla
studieförbund erbjuder i det ämne
du själv som kund är intresserad av.

I Uddevalla har Studieförbundet
Vuxenskolan en välutrustad datasal, och vårt goda renommé gör att
vi under flera år haft fullt med deltagare.

- Att vara tillgänglig för kunder
har varit en stor prioritering för
oss på Studieförbundet Vuxenskolan Väst, säger Therese Johansson Kläth, marknadskoordinator.

- Anmälningarna som vi får online
har ökat med över 30% under året.
Detta tror vi betyder att vi når fler och ofta helt andra människor än
tidigare med folkbildning genom
satsningen, säger Therese nöjt.

- Vår hemsida har fått en ny, förbättrad sökfunktion, det hjälper
mycket när du skall orientera dig
på vår sida. Den bygger i grunden
på en kategorisering som används på bl. a. kungliga biblioteket i Stockholm.

- Vi har fördjupat personalens kunskaperna kring hur e-listor fungerar, fortsätter Therese, och instruktioner finns även som film. Vi vill
att alla medarbetare ska känna sig
bekväma med verktygen vi har. Med
dessa kunskaper i ryggen kan vi sedan hjälpa våra cirkelledare att använda möjligheten. Det sparar tid
och energi när cirkelledaren själv
kan ändra datum för träffar och
lägga in närvaro för deltagare direkt
via nätet.

- Det är så roligt med så många
deltagare som vi haft nu i vår! utbrister cirkelledaren Morgan Söderqvist. Många som går datacirklar har nu skaffat sig smarta telefoner och då gått både en, två och tre
cirklar i mobilanvändning. Kul!

För att underlätta för våra kunder, har vi också satsat på en av
de stora webbplatserna för kursutbud i Sverige, kurser.se. Det är
en webbplats där de flesta till-
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Under 2017 genomförde vi 46 cirklar med 277 deltagare i Uddevalla
och dessutom olika cirklar i data
på tretton andra orter.
Vad är det då som intresserar deltagarna?
Frågor, många frågor som deltagarna tar med sig och som jag försöker besvara och förklara, svarar
Morgan. Sen är det som alltid filhantering som kan vara lite svårt
att förstå.

Tillsammans blir vi starka

Året 1967 fick butiker rätt att ha
kvällsöppet, du-reformen inleddes,
Disney gjorde Djungelboken och
Ölandsbron började byggas.
Och så bildades Studieförbundet
Vuxenskolan.
Det var en sammanslagning av
Svenska Landsbygdens Studieförbund och Liberala Studieförbundet.
Det ena hade huvuddelen av sin
verksamhet på landsbygden, det
andra mer i städer och tätorter.
Tillsammans blev de stora och
starka.
Syftet med Studieförbundet Vuxenskolan var att skapa ett förbund
med en verksamhet som kunde tillgodose det stora behovet av studieoch kulturverksamhet som fanns.
Idag är Ölandsbron en självklarhet,
alla säger du och Djungelboken är
en svensk jultradition. Behovet av

studie- och kulturverksamhet har
förändrats – men inte minskat.
Tvärtom.
SV Väst kan se tillbaka på ett spännande och framgångsrikt 2017. Antalet kulturprogram och antalet personer som vi nått med vår studieverksamhet har ökat. Vi har vid sidan av den rapporteringsbara folkbildningsverksamheten haft 983
asylsökande i gruppverksamhet, där
de fått lära sig framför allt det
svenska språket och om svenska
samhället. – Känns konstigt att säga
att det inte är folkbildning – för det
är det i allra högsta grad, kanske en
av de bästa folkbildningsinsatserna
vi gjorde under det gångna året,
men enligt våra bidragsregler får
detta inte rapporteras så. Hur som
helst, så har vi åter gjort Skillnad. Vi
har skapat Möjligheter. Vi är stolta
över det anseende som SV och vår
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avdelning har, vi är stolta över vår
roll som samhällsaktör.
År 2017 fyllde alltså Studieförbundet Vuxenskolan 50 år. Ytterligare
ett fint bildningsår i demokratins
tjänst att titta tillbaka på.
Tack alla för i år, tack för strålande
insatser och härligt engagemang.
Det är precis som 1967: tillsammans
blir vi starka!
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Studieförbundet Vuxenskölan Vast
SV är ett av Sveriges största studieförbund
Vi vill ge människor möjlighet att växa

Telefon 010 - 33 00 900 vast@sv.se
www.sv.se/vast
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