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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 2019 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 2018!
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Prio för SV Väst:
Integration, lokal närvaro och hållbarhet
Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Väst kan även för verksamhetsåret 2018 se tillbaka på ännu ett
år med många glädjeämnen. Vår totala verksamhetsvolym är fortsatt
stor, vi bibehåller vår stora studiecirkelverksamhet och gläds framför
allt över att vi fortsatt engagerar
många unika deltagare i verksamheten.
SV Väst har under året prioriterat
speciella insatser för utveckling av
verksamhetsområden inom funktionsnedsättningar, asyl, integration och unga. Vi har genomfört en
mycket viktig och uppskattad föräldrautbildning inom ramen för
uppdraget ”Föräldrars delaktighet
för elevers lärande”.
Lokal närvaro i samtliga kommuner
inom vårt verksamhetsområde är en
prioriterad satsning för SV Väst.
Under året har vi genom olika insatser och prioriteringar vidmakthållit
och utvecklat det arbete vi under
flera år prioriterat för att ha en bra
närvaro och aktivitet i samtliga
kommuner.
Avdelningen har under året fortsatt
det stora engagemang som vi haft
sedan hösten 2015 i verksamhet för
asylsökande och i arbete med inte-

gration. Avdelningen är sedan länge
engagerad i integrationsverksamhet
på Dalaberg i Uddevalla och sedan
några år i Vänersborg och Åmål.
Under 2018 har vi ökat vårt arbete
med integration i allmänhet och för
asylsökande i synnerhet även i
Stenungsund, Tjörn och Orust.
SV Väst har under året drivit en rad
projekt för att medverka till lokal
utveckling och hållbarhet. Vissa av
projekten har haft medfinansiering
från Leader Bohuskust och gränsbygd samt Södra Bohuslän. De
större projekten avdelningen arbetat med är bl.a. Förstudie Mejeri på
Orust, matprojektet Mat & Folk,
Ekobesöksnäring - Ålgårds Kvarn &
såg och Utsikten Ekoby och utbildning av lokala guider i Bohuslän.
Under 2019 firar Sverige
”Demokratin 100 år”. Demokratin
kan inte tas för självklar utan måste
ständigt erövras. I tider där antidemokratiska röster gör sig allt mer
högljudda, även i det svenska samhället, är det viktigt att engagera
många i ett aktivt engagemang. SV
Västs många studiecirklar, föreläsningar, kulturaktiviteter och det
stöd och utvecklingsarbete vi ger till
många föreningar bidrar till att
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skapa arenor för träning i demokratins metoder och verktyg. Under
2019 kommer vi ytterligare öka våra
ansträngningar kring aktivister och
frågor kring demokrati och samhällsutveckling.
SV Väst har en bred och omfattande
kulturverksamhet i alla kommuner
inom verksamhetsområdet. Kulturprogram och föreläsningar är viktiga för att inspirera till engagemang.
Hantverksverksamhet 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. Under 2018 ses särskild ökning av redesign och återbruk, vilket är mycket roligt.
Styrelsen tackar vår personal för ett
mycket väl utfört arbete och samverkande organisationer, kommuner med flera för samarbete och
stöd i att genomföra och utveckla
vår omfattande verksamhet.
SV Västs styrelse genom
Hans-Inge Sältenberg
Avdelningsordförande

Ständigt pågående lärande om motorsport i Ale

Varje måndag samlas ett gäng
herrar troget i Studieförbundet
Vuxenskolans lokaler i Älvängen för
att lära mer om motorsport i Ale. De
tittar på gamla inspelningar från
tävlingar från förr i tiden, främst
50-talet och framåt, tar fram historier om kända och okända förare
och diskuterar olika motorcykelklubbars framgångar och bakslag.
Ibland besöker de även veteranbilsträffar men huvudinriktningen
ligger på motorcyklar, och då främst
trial och motocross.

-En trial- eller motocrossmotorcykel är främst avsedd för att ta sig
fram i skog och mark, förklarar SVs
Mac Lundquister. En trialtävling
går ut på att föraren följer en utlagd
bana i skogen med olika hinder som
skall klaras av. Det är en publikfriande sport som ofta är en balansakt
på högsta nivå då föraren får minuspoäng, prickar, om denne sätter
ner foten vid passage av ett hinder
eller rent av välter.
-Om ni kommer ihåg de balans-

”Flitiga fingrar är just det, mycket
flitiga!”
Faktaruta Ale
Studiecirklar
(timmar)

akter som man som barn utövade
på sin cykel, fortsätter Mac inlevelsefullt, så får ni en svag aning av
vad som krävs av en trialförare.
Motocross körs i full speed på en
kuperad grus-, sand- eller jordbana
med konstgjorda högar som ger
olika sorters hopp.
-Även om cirkeldeltagarna har lämnat det aktiva åkandet så har de
många historier att berätta om hur
det gick till förr i tiden, ler verksamhetsutvecklaren Mac Lundquister.
Det kommer dessutom alltid fram
något nytt som inte varit känt för
dem alla, så det är ett ständigt pågående lärande.

Flitiga fingrars stickcafé
3 179

Kulturprogram
(arrangemang)

133

Annan folkbildning
(timmar)

281

Unika deltagare

500

-Flitiga fingrar är just det, mycket
flitiga! Det virkas och stickas så det
står härliga till, säger SVs Mac
Lundquister inte utan stolthet i
rösten.
-Det är tio härliga kvinnor som
samlas varje vecka för att tillsammans åstadkomma babyfiltar,
mössor, tröjor med mera, som sedan sänds vidare till barnhem i
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bland annat Rumänien, fortsätter
Mac. Vad de tycker är speciellt roligt med att sticka babykläder är att
de ser resultatet tämligen omgående
och att de kan ta ut svängarna med
att prova olika stick- och virkningsmetoder. Det gör att de fortfarande
efter alla år kan lära sig något nytt,
samtidigt som känslan av att åstadkomma något som verkligen blir till
nytta, känns bra.

Levande papperstradition under sommarlovet

Under sommaren genomfördes
lovaktiviteter för barn mellan 7 och
15 år i Bengtsfors kommun. Dessa
aktiviteter var kostnadsfria att delta
i, genom att kommunen erhållit
pengar från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor,
MUCF.
Studieförbundet Vuxenskolan genomförde aktiviteter på tre orter,
Bengtsfors, Billingsfors och Bäckefors, där barnen och ungdomarna
fick tillverka papper.

-Det finns en lång tradition av
papperstillverkning i kommunen,
framhåller SVs verksamhetsutvecklare Lena Hesselroth.
Av pappret tillverkade deltagarna
sedan olika saker, såsom kort.
Detta var tredje året som SV var
delaktiga i dessa sommarlovsverksamheter och vi har genomfört olika
aktiviteter varje år.

”...en lång tradition av papperstillverkning”
Faktaruta Bengtsfors
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)

Aktiva seniorer i SPF Lelångebygden

1 125

83

Annan folkbildning
(timmar)

269

Unika deltagare

334

SPF Lelångebygden är en av flera av
SVs samarbetsföreningar i Bengtsfors kommun. Varje månad träffas
medlemmarna i Missionskyrkans
ungdomslokal för en trevlig stund
tillsammans och för att få lite olika
kulturprogram till livs.
Det blir en del musikunderhållning.
I september var till exempel ”gamle”
Bengtsforssonen Dick Johansson på
besök. Det har också varit reseskildring av Kjell Blidstam och andra föreläsningar under året.
Vi har även genomfört ett och annat
besök runt i kommunen med guidade turer, där deltagarna fått både
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se och uppleva olika historiska platser, såsom Kvarnbruksmuseet i
Gustavsfors.
En mycket uppskattad studiecirkel
är damerna som träffas regelbundet
och lär olika hantverk av varandra.

Med fokus på psykisk hälsa

Årets tema på Folkhälsodagen i
Dals Ed den 18 november var Psykisk hälsa.
SV Väst arrangerade en filmvisning
på biografen tillsammans med Dals
Eds kommun och ABF.
-Vi bjöd på filmen ”The perks of
being a wallflower ”, berättar SVs
verksamhetsutvecklare Elisabeth
Örn. Det efterföljande dialogfikat
handlade om psykisk hälsa och studieförbunden visade olika cirkelämnen som vi kan bidra med.
Elisabeth Örn besökte även grundskolan i Ed och frågade elever vad
de gör för att må bra.
-Vi fick många bra svar, menar
Elisabeth, svaren sattes upp på

Faktaruta Dals-Ed
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

biblioteket i samband med att jag
var där. Vi kallade träffarna för
”Hitta hälsan - Vi samtalar kring
psykisk hälsa”.
Studieförbunden planerade och
genomförde även tre tillfällen på
biblioteket i Ed, då det presenterades hur man startar en cirkel.
-Vi berättade hur man kan träffas i
olika sammanhang som till exempel
med slöjd som gemenskap, eller
göra något för att må bra,
fortsätter Elisabeth.

”Vi kallade träffarna för Hitta
hälsan”
Nordic Guitar Con—av gitarrister, för gitarrister

913

26

0

84

Nordic Guitar Con i Dals Ed - en
skön blandning av mässa, festival
och konferens, av gitarrister, för
gitarrister. För att snabbt sammanfatta det hela: människor som älskar gitarrer samlas under ett avslappnat dygn för att njuta av
vackra gitarrer och fantastisk musik. Studieförbundet Vuxenskolan
var med på ett hörn.
-Genom konventet har vi fått till ett
nytt samarbete, berättar SVs verksamhetsutvecklare Anders Hansson, med Jonas Månsson som driver företaget Månitor Musik &
Media.
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Månitor Musik & Media är ett litet
lokalt företag som bl.a. arbetar med
musik- och kulturevenemang.
-Vi kommer sannolikt genom detta
samarbete att vara delaktiga i att
genomföra Sveriges bästa countryfestival kommande år, säger Anders
med glimten i ögat. I detta arrangemang kommer även SV-regionen att
vara med.

Då går jag ner i min källare

SV Väst hyr tre källarlokaler i
samma byggnad som expeditionen i
Högsäter.
-Med dessa hoppas vi att kunna
möjliggöra integration, inkludering
och etablering, säger Elisabeth Örn,
verksamhetsutvecklare. Och fortsätter: Vi har en Musikstudio där vi
vill inspirera framför allt ungdomar
att prova på instrument. Vi har inte
använt den på ett tag, men nu fick vi
möjlighet att göra något av denna
med deltagare från LSS och Socialpsykiatrin. Det blev så många anmälda att det fick bli två grupper
med inriktning mot sång eller musik. Sånggruppen har gemensamt
tagit fram texter och översatt dem
från engelska till svenska. (Se
vidare på annan plats i verksamhetsberättelsen.)

Faktaruta Färgelanda
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)

Vävstugan har varit i gång i många
år med en mycket kunnig cirkelledare som ser till att föra vävtraditioner vidare i olika generationer.
I den tredje källarlokalen startades
en systuga i oktober. Verksamheten
har tidigare genomförts i Rännelanda, men har nu flyttats till Högsäter. -Flytten har bland annat
medfört att deltagare från vårt s.k.
Språkcafé fått ny sysselsättning, säger Elisabeth nöjt, då de kan delta i
sömnadscirklar, bl.a. har de lärt sig
att sy om kläder.

Även Returgruppen håller till i
källaren. Här har deltagarna renoverat och återvänt material för ett
hållbart samhälle.
-Det är mest ungdomar i denna
grupp, berättar Elisabeth Örn glatt.

”Vi vill inspirera framförallt
ungdomar”
Grattis! Du är förtroendevald!

2 104

68

Annan folkbildning
(timmar)

134

Unika deltagare

523

Under 2018 anordnade SV Väst en
studiecirkel i Färgelanda i att bli
förtroendevald. Där fick deltagarna
framför allt lära sig om den demokratiska processen. De fick även
tips på vad en kan göra för att få
igenom sina förslag och lära sig vad
en ska tänka på när en har kontakt
med journalister. Det handlade
mycket om kommunens organisation.
-En gång träffades deltagarna i
Fullmäktigesalen, berättar SVs
verksamhetsutvecklare i Färgelanda, Elisabeth Örn. De fick hålla
tal, träna retorik och försvara sina
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argument. En rolig och lärorik upplevelse tyckte de allihop!
Studiecirkeln fortsätter 2019 med
reflektion och om roller som en har
som tjänstepersoner respektive politiker.
Det är dessutom inbokat mer Retorik - för att prova olika metoder att
hålla tal.

Sy egna sekelskifteskläder

Blus med fårbogsärm, S-formad
siluett, hellång kjol - varför inte sy
dina egna sekelskifteskläder?
-Kungälvsborna är mycket historieintresserade, i synnerhet är de intresserade av sekelskiftets historia,
både inredning, politik och mode,
menar Hanna Nyqvist från SV Väst.

Sekelskiftets mode och kvinnoideal
är temat för denna aktivitet.
Det sys för hand och på maskin.
Annette Sörgren, damskräddare och
designer, leder på söndagar sina sex
deltagare igenom korsetter och
tråd.

-I oktober 2018 kom studiecirkeln
”Sy dina egna Sekelskiftesläder” till
skott, säger Hanna nöjt.

”...det finns potential på så många
platser”
Faktaruta Kungälv
Studiecirklar
(timmar)

Nyfiken på solenergi?
4 130

Kulturprogram
(arrangemang)

225

Annan folkbildning
(timmar)

702

Unika deltagare

954

I samarbete med Kungälvs kommun
och energirådgivarna anordnade
Studieförbundet Vuxenskolan en
föreläsning om solenergi i kommunhuset den 16 maj.
Solenergiveteranen Lars gick igenom hur det går till – hela vägen
från idé till färdig anläggning. Lars
är en av Sveriges mest anlitade
energiföreläsare och har en unik
kunskap vad gäller solenergi, förnybar energiteknik och energieffektivt
byggande.
-Just intresset för att producera
egen miljövänlig el med solceller
har ökat kraftigt de senaste åren,
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framhåller Hanna Nyqvist, verksamhetsutvecklare hos Studieförbundet Vuxenskolan. Detta beror på
att tekniken har blivit billigare och
det finns potential på så många
platser – vare sig det gäller gård,
villa, bostadsrättsförening eller företag.
På plats fanns energi- och klimatrådgivare för att svara på frågor
både en halvtimme före föreläsningen och en halvtimme efter.
-Till denna föreläsning med fri
entré kom ett 40-tal personer,
berättar Hanna Nyqvist.

Värdefulla möten

Vår förhoppning är att olika slags
värdefulla möten ska uppstå under
dessa kvällar, understryker Annika,
mellan publiken och verket, mellan
personer i publiken och förhoppningsvis också ett möte med något
inom en själv under eller efter upplevelsen.
Värdefulla möten är ett nytt kultursamarbete mellan Studieförbundet
Vuxenskolan, Lilla Edets Kommun
och Folkets Hus. Först ut var en serie filmkvällar på temat kärlek,
identitet och motstånd, två under
hösten 2018 och tre under våren
2019.
-Första filmen var klassikern Fucking Åmål, som visades den första
november, berättar Annika Törnqvist, verksamhetsutvecklare hos
Faktaruta Lilla Edet
Studiecirklar
(timmar)

SV Väst. Efter filmen hölls ett filmsamtal med publiken, under ledning
av Amalia Brorsson från Kultur i
Väst, utifrån satsningen Fördjupa
filmupplevelsen.

-Det nya samarbetet mellan dessa
tre aktörer är i sig ett möte som vi
hoppas ska berika och bredda Lilla
Edets kulturutbud, avslutar Annika
leende.

”...ett möte med något inom en
själv”
Rena rama medeltiden

4 365

Kulturprogram
(arrangemang)

142

Annan folkbildning
(timmar)

591

Unika deltagare

590

SV Väst har sedan många år ett
nära samarbete med Ljudaborgs
kulturförening (ja, vi var till och
med med och startade föreningen).
I maj och juni 2018 spelade amatörteatergruppen en Shakespeareföreställning, A Comedy of errors, förflyttad till Lödöse och med namnet
Rena Rama Medeltiden. För regin
stod Martin Rossing. Föreställningen, som sågs av 670 personer,
spelades på utomhusscenen Ljudaborg i Lödöse vid tolv tillfällen.
Inför uppsättningen av Rena rama
medeltiden har skådespelarträningen bedrivits i form av cirkel10

verksamhet, och under hösten 2018
startades även en studiecirkel i röstvård och stämsång, med målsättningen att ha en fungerande flerstämmig kör till 2019 års teateruppsättning. Vi har också genomfört
studiecirklar i sömnad av teaterkostym och scenografi. Totalt har
ett 50-tal personer från Ljudaborgs
kulturförening deltagit i cirkelverksamheten.
-Vi har även börjat projektera för en
större teateruppsättning år 2021 som sammanfaller med Göteborgs
400-årsjubileum, avslöjar verksamhetsutvecklare Annika Törnqvist.

Lysekil genom kameralins

bilder till hemsidorna. Fotoklubben
ställde såklart upp. De fick en lång
lista med platser som det behövdes
bilder ifrån, ibland med anvisningen att det skulle vara detaljer, personer, udda vinklar med mera. En
härlig utmaning tyckte klubben.

Under de senaste två åren har Studieförbundet Vuxenskolan samarbetat med Lysekils fotoklubb. De är
en samling amatörer och några
proffs som träffas ofta för medlemsmöte och cirklar. De har SVs lokal
som samlingslokal och har fått plats
till utrustning och en kamerautställning.
Både turistbyrån och kommunen
ville starta samarbete, de behövde
Faktaruta Lysekil
Studiecirklar
(timmar)

Det blev ett uppstartsmöte hos oss
på Vuxenskolan i januari, med en
kort fotopromenad i Gamlestan, det
var för kallt och grått. I mars drog
gänget med tio glada fotografer
igång. Det skulle vara bilder på

Stångehuvud, båtar i hamnen, hällristningar, Kornö med mera.
-Det blev en underbar försommartur med båt till Stora Kornö och det
blev även en båttur till Skaftö med
en lång promenad runt i bergen
utanför Lysekil, minns Annie.
Klubben har varit aktiv redan tidigare, men denna lista med uppdrag
gav en nytändning. Under hösten
behandlades bilderna och redigerades i Lightroom, som finns installerat på SVs datorer i Lysekil.

”...inspirera sina vänner att läsa
och ta initiativ till lässtunder”
Nyutbildade bokkompisar

3 839

Kulturprogram
(arrangemang)

503

Annan folkbildning
(timmar)

302

Unika deltagare

629

-Nu har vi gått in på andra året med
Bokkompisar, ett läsprojekt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi blev beviljade
ytterligare medel för att driva projektet ett år till och för att försöka
att nå ut till fler personer, berättar
Annie Pettersson, projektledare och
verksamhetsutvecklare hos Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Under
hösten 2018 hade vi sju grupper i
fem kommuner och vi har nått
ytterligare några nya deltagare.
I projektet ingår även att vi ska utbilda läsombud och vi har haft utbildning vid tre tillfällen, i Ström11

stad, Kungshamn och Henån. Vi har
utbildat 19 nya läsombud och utav
dessa är det fyra personer som har
funktionsnedsättning. De fick en
anpassad utbildning och nu kan de
titulera sig Läsombud/
Bokkompisar, säger Annie med ett
brett leende. Deras uppdrag är att
inspirera sina vänner att läsa och ta
initiativ till lässtunder.
Under våren 2019 ska vi ha författarträffar för grupperna, först ut
är Johan Unenge och Måns Gahrton, de som skrivit Eva och Adamböckerna. Det kommer att bli i
Strömstad under sportlovet.

Sockenbok om bebyggelse kring kyrkan

Grinstad – Grinstadta – mansnamnet Grim plus Stad – bebyggelse
kring kyrkan. - Så uppkom namnet,
men vad har egentligen hänt i Grinstad?! - Det är nu åter igång en skrivarcirkel om denna socken i Melleruds kommun. - Bok nummer tre är
på gång i fint samarbete med Bolstads hembygdsförening.
-Det är en gedigen samling om händelser och torpinventering som
bygger på lokal, historisk forskning,
berättar SVs verksamhetsutvecklare
Lena Bark. Arbetet har pågått i flera
år och är till stor glädje för bygden.
Dessutom är skrivandet på den
andra Erikstadsboken igång.
Studieförbundet Vuxenskolan är
även medarrangörer av Sunnanå
marknad, en mycket välbesökt historisk marknad där det brukar
Faktaruta Mellerud
Studiecirklar
(timmar)

mycket gott samarbete med både
Melleruds släktforskarförening och
Melleruds Museum.

finnas många utställare av hantverk
samt en utställning av gamla traktorer.
Ett väldigt stort cirkelämne i Mellerud är släktforskning - nya cirklar
startar kontinuerligt. Vi har ett

-Under året anordnade vi även en
spännande föreläsning i samarbete
med Kulturbruket, fortsätter Lena
glatt. Den kände DNA-gurun, Peter
Sjölund, gjorde ett väldigt välbesökt
framträdande.
Vi har också haft ett samarbete med
Kanalmuseet i Håverud. Just 2018
har varit särskilt intressant då det
varit 150 års jubileum för akvedukten.

”Bok nummer tre är på gång”

Proffsigt; Forever Floydian på Kulturbruket
2 126

Kulturprogram
(arrangemang)

177

Annan folkbildning
(timmar)

267

Unika deltagare

517

I våras kom åter cirklar igång med
ensemblen Forever Floydian inför
konserter på Kulturbruket i
Mellerud. För två år sedan genomfördes en liknande satsning, som
gav två fullsatta föreställningar med
Pink Floyds musik.
-Våren blev väldigt tragisk, säger
SVs Anders Hansson dystert. Bandets trummis avled mycket hastigt
efter ett rep.
Men så lyser verksamhetsutvecklaren Anders upp vid minnet av höstens begivenhet:
357 biljetter blev sålda till Forever
12

Floydians båda konserter i september. Det var en succé även denna
gång och om möjligt ännu proffsigare och perfekt än för två år
sedan!
Dessutom har en film producerats
där hela konserten finns med.
-Filmproduktion och musikrep har
varit studiecirklar, avslutar Anders
stolt.

SMOK— Sörbygdens Musik– och Kulturförening

Sörbygdens Musik- och Kulturförening (SMOK) vill främja lokalt
musik- och kulturliv.

och dessutom caféträffar där man
träffas och pratar svenska och lär
sig om och av svenskar på plats.

-SMOK är aktiv i kultur, men även
historia, förtäljer oss Karin Blomstrand från SV Väst. Under de senaste åren har SMOK och SV även
genomfört studiecirklar för människor som kommit till oss från andra
länder. Tillsammans med nya
svenskar genomförs studiecirklar i
svenska och samhällsorientering,

Tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan anordnas även bygdespel. Allt material skrivs av deltagarna, som även sjunger och spelar
all musik.
-På sommaren genomförs kulturvandringar för att ge en bild av hur
det såg ut på "fjället" under historisk tid, fortsätter Karin.

”Allt material skrivs av
deltagarna”
Faktaruta Munkedal
Studiecirklar
(timmar)

Smycken i ädla metaller
2 853

Kulturprogram
(arrangemang)

244

Annan folkbildning
(timmar)

546

Unika deltagare

757

guld, platina eller silver, men även
ädelstenar, pärlor, emalj, titan, trä,
glas och plast används.

Att använda ädla metaller till att
forma smycken, låter det spännande? Tyngdpunkten i guld- och
silversmedens arbete är hantverket,
där en gör en produkt från bearbetning av material till slutfinish. Smeden kan arbeta med en stor mängd
olika material, men de vanligaste är
olika typer av ädelmetaller såsom
13

Tack vare en inflyttad guldsmed
från Iran, har vi nu fyra studiecirklar om året i silversmide i Munkedal, både för nybörjare och för dem
som vill fördjupa sig i smidning,
sågning, filning, hårdlödning, nitning, svetsning, gravyr och stämpling.
-Vi håller till i vår populära ledare
Mohammad Reza Vijehs lilla
smedja, berättar verksamhetsutvecklare Karin Blomstrand, och deltagarna kommer gärna tillbaka för
att lära sig mer.

Stort intresse för Mjölkens historia
Under sommaren arrangerade Studieförbundet Vuxenskolan en utställning på temat Mjölkens historia
på Orust. Intresset att bidra med
material till utställningen var stort.
Många Orustbor har själva jobbat
på gårdar, med transporter och på
mejeriet som fanns fram till 1977.
Störst var verksamheten på 1950talet. Då åkte mjölkbilar kors och
tvärs över ön till de 1.267 (!) mjölkgårdar som producerade mjölk.

-Utställningen fanns på Solegårdens
sommarkafé nära Svanesund och
var välbesökt under hela sommaren, berättar Maria Schmidt Larsson, verksamhetsutvecklare för SV
Väst. Idén till utställningen föddes i
ett Leaderfinansierat projekt som
undersökte möjligheten att starta
ett nytt mejeri på Orust.
Allra sist avslutades utställningen
med ett berättarkafé där det kom så
många besökare att de knappt fick

plats i lokalen och ingen verkade
vilja gå hem när det var slut. Intresset drog sedan vidare i form av en
studiecirkel och utställningen vandrade runt, med början på Svanesunds bibliotek den 20 december
där den pågick i tre veckor.
Utställningen möjliggjordes av stöd
från Thordénsstiftelsen, Orust Sparbank, Orust kommun och Solegårdens kafé.
-Jag brinner för lokal utveckling
och mitt hjärta klappar lite extra för
Orusts kvarvarande mjölkbönder,
framhåller Maria Schmidt Larsson,
som varit projektledare både för
Leaderprojektet och för framtagandet av utställningen.
-Om någon undrar så finns det nu
elva eller möjligen tolv mjölkgårdar
kvar på Orust, avslutar Maria.

Faktaruta Orust
Studiecirklar
(timmar)

Rim, Feras och Fadja vet bäst
6 378

Kulturprogram
(arrangemang)

370

Annan folkbildning
(timmar)

983

Unika deltagare

1 655

-På Orust finns fantastiska volontärer och språkvärdar, en kyrka som
är aktiv och en kommun med små,
men angelägna, resurser, börjar
verksamhetsutvecklare Agneta
Brättemark. Var och en jobbade
hårt på sitt håll men så bestämde vi
oss under hösten 2018 för att samarbeta. Då tog det fart på riktigt!
-Vi beslöt oss för att göra lite annorlunda från början; att ta med de
personer det verkligen gäller i projektgruppen – dvs våra nysvenskar,
berättar Agneta entusiastiskt. I vårt
projekt fick vi med Rim, Feras och
Fadja för att kunna agera efter de14

ras behov och önskemål. Vilka vet
bättre? Det ska sägas att det här arbetssättet tar längre tid och frågor
ställs på sin spets. Men resultatet
blir mer kraftfullt och, vad vi tror,
så mycket mer hållbart.
Tre kvällar, med ett deltagande
uppåt 60 personer, hanns med
innan nyår. I vinter tas nu nästa
steg; Språkcafé – där det talas
körkortsteori.
-Ett pionjärprojekt! framhåller
Agneta. Med långa listor på alla som
vill vara med.

Tartuffe på Malmön
Malmön, en ö-pärla på Bohusläns
kust. I det gamla stenbrottet Stallebrottet kan en uppleva historiens
vingslag från början av förra seklet.
Här får en uppleva sång och musik
och teater mitt i de dramatiska scenerierna som finns bevarade i naturen, i det speciella ljuset som
speglas i graniten i solnedgången
och med det salta havet som kan
anas i bakgrunden.
Även i år har Studieförbundet
Vuxenskolan samarbetat med
Stallebrottet på Bohus-Malmön
kring en utomhuspjäs. Årets föreställning var lokal musikal av
Molières Tartuffe.
-Handlingen var förlagd till Västkusten med ortsboendes och sommargästers relationer på 60-talet,
berättar SVs Annie Pettersson.
Faktaruta Sotenäs
Studiecirklar
(timmar)

Bethke. På scenen fanns även en
stor grupp av amatörer.
-De spelade musikalen under tio
sommarkvällar med en stor och
härlig publik, fortsätter Annie
drömskt, mitt ute i berget i ett nerlagt stenbrott. En komedi i ett rasande tempo, varvat med 60-tals
musik.
Tartuffe är en komedi från 1664, nu
bearbetad av Mirja Burlin. De ledande rollerna spelades av Kjell
Wilhelmsen, Regina Lund och Lars

Under sommaren genomfördes
några välbesökta musikkvällar i
Stallebrottet, med bland annat
Electric Banana Band, Pepperland
och Rock Off.

”Att göra skillnad på flera plan”

Samling med hembygdsföreningar leder till engagemang
1 125

Kulturprogram
(arrangemang)

248

Annan folkbildning
(timmar)

241

Unika deltagare

274

-Studieförbundet Vuxenskolan gör
skillnad tack vare sitt engagemang i
hembygds- och bygdegårdsföreningarna, menar verksamhetsutvecklaren Karin Blomstrand. I
Sotenäs har vårt samarbete med
Tossene och Askums bygdegårdar
lett till ökad aktivitet och ett större
engagemang i de olika föreningarna.
Med Askums bygdeförening har vi
tillsammans bedrivit studiecirklar i
data och fotografering med totalt 61
deltagare, 108 timmar.
Kulturverksamheten som genomförts tillsammans med Tossene
hembygdsförening är omfattande:
15

inte mindre än 54 kulturprogram
med total 3.500 deltagare. Mycket
utställningsverksamhet, men även
föreläsningar och en rad musikprogram. Vi har även haft 99 deltagare
i cirkelverksamheten.
Under hösten har SV i samarbete
med Bohusläns hembygdsförbund
hållit ett möte med samtliga hembygdsföreningar i Sotenäs kommun.
-Ett enkelt sätt att visa hembygdsföreningarna vilka resurser vi kan
erbjuda samt att de får träffas, understryker Karin. Möten som leder
till aktiviteter, till engagemang och
utveckling för föreningen och
studieförbundet. Att göra skillnad
på flera plan.

Förnyelse i kulturarvsföreningar
Många kulturarvsföreningar, exempelvis hembygdsföreningar, vill förnya sitt sätt att arbeta för att nå ut
med sin kunskap i lokala kulturarvs
- och samtidsfrågor till allmänheten.
-Ucklums hembygdsförening har
hittat gnista och nytänk i sin verksamhet, säger Ann-Marie Myllykangas från SV Väst förnöjt. Vi har
bland annat kulturvandringar med
historiska inslag tillsammans.
Ann-Marie berättar om fler exempel:
-I samband med guidningarna på
hembygdsgården har det varit
plantbytardag och utställning av
veteranmopeder.
Ann-Marie berättar att de även har
tänkt nytt gällande affischer samt
att de är aktiva på Facebook.
Faktaruta Stenungsund
Studiecirklar
(timmar)

3 518

Kulturprogram
(arrangemang)

152

Annan folkbildning
(timmar)

852

Unika deltagare

1 498

-Det som också är kul är att andra
hembygdsföreningar i Stenungsund
har hört av sig och frågat om konceptet! utbrister Ann-Marie.
-Under hösten har Studieförbundet
Vuxenskolan tillsammans med Bohusläns hembygdsförbund startat
ett arbete med föreningsutveckling
med den s.k. Dialogduken som
verktyg, tar SVs Andreas Hansen
vid.

med Dialogduken får föreningen en
möjlighet att reflektera kring bl.a.
syftet med verksamheten, frågor
kring föreningens identitet samt
hur man syns och når ut. Med hjälp
av dialogduken upprättas en
handlingsplan för att nå de målsättningar och behov man identifierar.

Först ut på plan var Ödsmåls hembygdsförening. Genom att arbeta

”Våga prata om det svåra”

Temaserie: Livsresan
Under hösten har SV i samarbete
med Stenungsunds kommun
(Folkhälsa + Kultur) genomfört en
temaserie under rubriken Livsresan. Det har blivit tre föredrag
som handlar om psykisk hälsa.
Först ut var Emma Igelström, som
pratade utifrån rubriken “Vart är du
på väg och vill du dit? - Sätter du
eller andra krav på dig och hur påverkar det ditt mående?”.
Må bättre och lev tio år längre, menar Bertil Marklund i sitt föredrag
(och sin bok) under samma namn,
Denna föreläsning var till för alla,
men speciellt för seniorer, och
16

handlar om hur du kan påverka din
hälsa på olika sätt.
Ett tyngre ämne lyfte Mattias
Sunneborn i sin föreläsning “Våga
prata om det svåra”, som berör suicidalitet.
Sammanlagt var det 140 personer i
publiken under de tre föreläsningarna.
-Temaserien fortsätter i vår, men
framförallt vill jag lyfta fram samarbetet med kommunens Folkhälsa,
framhåller verksamhetsutvecklare
Ann-Marie Myllykangas, och så
detta viktiga ämne, psykisk ohälsa,
som tyvärr ökar i vårt samhälle.

Bygg din egen grönlandspaddel
och får något lyriskt i blicken. I
slutändan hade i stort sett alla deltagare en brukbar och vacker
paddel med sig hem.

Gruppen träffades fem onsdagskvällar under vårvintern i Strömstads högstadieskolas träslöjdsal. I
cirkeln ingick att under ledning av
Olle Tillquist lära sig välja virke, rita
upp, såga ut, limma, hyvla, slipa och
så vidare för att färdigställa sin egen
paddel, utifrån egna önskemål och
förutsättningar.
-Lokalen fylldes av först sågspån,
senare hyvelspån, slipdamm och till
sist doften av kokt linolja, säger
Karin Björk, en av deltagarna men
även verksamhetsutvecklare hos SV,
Faktaruta Strömstad

-Sju deltagare utöver ledaren, det
var så många vi tyckte fick plats i
salen när vi skulle samsas om
snickarbänkar och verktyg, berättar
Karin.
-Jag uppfattar en extra tillfredsställelse från många människor i
alla cirklar som handlar om att
skapa något fysiskt, med sina händer, lyfter Karin Björk, och hela in-

trycket med doften, ljuden, känslan
av trä och hela miljön, som skiljer
sig markant från ett kontor, upplevdes inte minst av mig själv (som
deltog i cirkeln) som extra välgörande. Det var också en skön mix av
människor. Två kvinnor, fem män, i
olika åldrar. Såklart var alla paddlare, men alla kände inte varandra
sen tidigare så det blev också flera
fina möten.
I cirkeln ingick även en utomhusträff, när det blivit lite varmare i
vattnet, för att lära sig hantera paddeln.

”...intrycket med doften, ljuden,
känslan av trä ”
Mat & Folk—Lokal saluhall

Studiecirklar
(timmar)

992

Kulturprogram
(arrangemang)

115

Annan folkbildning
(timmar)

115

Unika deltagare

205

I början av 2018 lämnade SV in en
ansökan till Leader Bohuskust och
gränsbygd med namnet ”Förstudie
Mat och Folk” med syfte att göra en
bedömning av läget inför ett projekt
som avsåg att främja lokal
matproduktion i Strömstad och
Tanum, samt öka medvetenheten
bland konsumenter kring
närproducerad och ekologisk mat.
Denna ansökan blev beviljad,
förstudien genomfördes och ledde
till en ansökan om det egentliga
projektet. -Även denna ansökan
blev beviljad, berättar projektledaren Karin Björk, och det
drog snabbt igång med matmark17

nader, nätverksträffar, kurser och
föreläsningar. Projektet ska pågå
året ut 2019.
Med målet ”lokal saluhall” i sikte
pågick runt årsskiftet 18/19 en
kartläggning och marknadsföring av
lokala producenter via turistbyråns
webbsida. Detta varvades med
event, kurser och föreläsningar i
samarbete med lokala föreningar,
restauranger och kommunerna.
-Det var väldigt roligt, att efter matmarknaden i stadsparken i början
av november, konstatera att alla
parter var riktigt nöjda, säger Karin
stolt.

Kransbindning med SPF Seniorerna

Tillsammans med SPF Seniorerna
Tanumskusten har vi haft en cirkel
under rubriken ”Allt om din trädgård”. Gruppen har samlats i
Vuxenskolans lokaler i Tanumshede
och lärt om allt från att odla året
runt till att sätta ner hyacinter i jorden efter att ha bevarat lökarna efter jul.
-En förmiddag i början av december
träffades gruppen igen för att tillsammans knyta kransar inför årets
mysigaste högtid, berättar Jennie
Müller från Studieförbundet Vuxenskolan. I den stora studiesalen fylldes bordet snabbt upp med granris,
äpplen, julkulor, snören av olika
material och annat som fantasin
bland deltagarna hade med sig.

gick fick gänget ihop en mängd fina
kransar att hänga på dörren
hemma. En idé som kom upp är att

knyta granris runt en gammal galge
och hänga en julkula eller fästa ett
ljus i den. – Bara fantasin sätter
gränser.

”Bara fantasin sätter gränser ”

Det knöts, skrattades, fikades med
hembakt och allt som timmarna
Faktaruta Tanum
Studiecirklar
(timmar)

Vägen ut med trädgård och kulturcaféer
3 838

Kulturprogram
(arrangemang)

253

Annan folkbildning
(timmar)

393

Unika deltagare

584

form av arbetsträning för att sedan
kunna gå ut i arbetsliv.
-Projektet samarbetar med kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, och sedan några år
genomförs delar verksamheten i
studiecirkelform tillsammans med
Studieförbundet Vuxenskolan, berättar SVs Karin Blomstrand.

”Vägen Ut” är ett projekt som vänder sig till människor som står långt
från arbetsmarknaden. På Branneby gamla skola i Kville erbjuds en
stor mängd av olika aktiviteter,
praktiska och teoretiska, som en
18

I det stora växthuset har vi tillsammans under det gångna året även
inbjudit till olika föreläsningar
inom trädgård samt haft några kulturcaféer.
-Vi hoppas att kunna utveckla vårt
samarbete ytterligare under 2019,
avslutar Karin.

Kruskavel och kaffepaket får nytt liv genom återbruk
Hur kan en gammal kruskavel, ett
metallnät upphittat i en container
och en mockakjol inköpt i en second
hand-butik få nytt liv och helt andra
användningsområden?
-Att få upp blicken för hur befintliga
föremål kan underhållas eller omdanas är ett tema som vi har lyft tillsammans med föreningen
Tjörnslöjd, berättar Andreas Hansen från SV Väst.
En föreläsning genomfördes och föredragshållare var Sara Thorn, som
benämner sig själv slöjdingenjör. I
sin framställning berättade hon
bland annat om den urgamla japanska tekniken sashiko, där
minsta tyglapp tas om hand och används tills de är helt utnötta. Helt
tvärtemot dagens slit och släng.

har haft flera cirklar under året,
bl.a. en Returgrupp i Färgelanda.
Även från Mellerud rapporteras
från en cirkel med återbruk; där har
deltagarna lärt sig att göra shoppingkassar utav gamla kaffepaket.

shop ledd av Maria Schmidt
Larsson, där deltagarna själva fick
applicera sashiko-tematiken på
egna material.
Intresset för återbruk är stort och vi

-Det blir många skratt men också
väldigt mycket koncentration, då
det är väldigt pilligt, berättar initiativtagaren Lena Bark från SV Väst.
Alla vill kunna lära sig att ta till vara
på material som vi tidigare bara har
slängt iväg, så denna verksamhet är
jag riktigt stolt över faktiskt.

”Helt tvärtemot dagens slit och
släng ”

Föredraget följdes upp av en workFaktaruta Tjörn
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

Teater Spera—en ny och inspirerande teaterverksamhet
2 533

79

197

640

Tillsammans med den Tjörnbaserade frigruppen Teater Spera bedriver SV både cirkelverksamhet och
kulturprogram.
-Det är uppsättningar som är väldigt intima, menar SVs verksamhetsutvecklare Ann-Marie Myllykangas. Projekt Elefanter, till exempel, som handlar om vår moderna
värld och att passa in. Om maktstrukturer.
Nästa föreställning kallas Nya
blickar/kropp och kommer att
framföras på Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn.
19

-Det brukar komma mellan 5 och
40 personer på föreställningarna,
berättar Ann-Marie. Cirkelverksamheten bedrivs på tre personer än så
länge. Det är roligt med en så ung,
och driven grupp på ett så litet
ställe som Tjörn. Känns roligt att
kunna stötta dem.
Gruppen har nu bildat en förening
och har sökt projektpengar för att
kunna utveckla teaterverksamheten.

Häng på Hamngatan
Hamngatorna kring Bäveån i Uddevalla förvandlades under en junilördag till en trafikfri och myllrande
plats där alla kunde delta i olika aktiviteter, äta, strosa runt eller slå sig
ner och njuta av liv och rörelse.
Ledorden var enkla, positivt, öppet,
spontant och lokalt.
-SV Väst ville ju självklart vara med
och många arbetsmöten ledde till
att vi tilldelades en plats i början av
Norra Hamngatan, berättar verksamhetsutvecklare Marko Savanovic.

SVs tema var ”hållbarhet”. Med oss
hade vi en bytesgarderob där vi
själva byggde upp ett provrum av
gammalt tyg, vi hade med oss Café
Svea som bjöd på smakprover från
världens alla hörn, vi byggde en
soffa av gamla lastpallar. Köerna till
vårt kaffe- och lemonadbord var
långa, nästan lika långa som till vår
samarbetsorganisation Fyrbodals
Cosplayförening som gav alla barn
ansiktsmålningar. Mångfaldskören

gjorde ett fint uppträde och i bytesgarderoben trängdes folk som ville
byta kläder. Stefan Bergendahl berättade om Uddevalla.
-Och det blev så lyckat! utbrister
Jennie. Precis som vi ville och precis som vårt mål var: att folk skulle
komma och Hänga med oss! Jag
kunde inte räkna hur många det var
som kom, men det var väldigt
många!

-Jag bara måste berätta om våra
planeringsmöten, nästan avbryter
Jennie Müller, en annan SVmedarbetare, ivrigt. Det var så
fantastiskt, alla i arbetsgruppen var
så ivriga att dela med sig av sina
idéer - och ingen var rädd för att
testa dem.
Faktaruta Uddevalla
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)

20 495

”vi byggde en soffa av gamla lastpallar”

425

Färg och form på LSS-mässa

Annan folkbildning
(timmar)

3 950

Unika deltagare

2 182

-Den 13 april var vi medarrangörer
till LSS-mässan i Uddevalla, berättar Ewa Lantz, verksamhetsutvecklare på det sociala området
hos Studieförbundet Vuxenskolan
Väst.
-Vi var på Bohusläns Museum hela
dagen och det var verkligen
välbesökt, fortsätter Ewa nöjt.
Prova på Färg och form var mycket
20

populärt, liksom zumba med Annie
Pettersson och Goa Gänget, Vi hade
även ett kulturprogram med Sofia
Geidvik och Ingemar Thorell, där de
spelade ABBA-låtar.
-Det hela avslutades med dans till
Swempas Svänggäng, säger Ewa och
börjar nynna på en av låtarna och
tar ett par danssteg, som den cirkelledare i bugg hon en gång var.

På Min Lyxdag

Varför tigger rumänska romer i Sverige?
På årets Kultur- och integrationsmässa i Uddevalla var vi från Studieförbundet Vuxenskolan ansvariga för föreläsningen ”Varför tigger
rumänska romer i Sverige”.
Föreläsaren Bennie Åkerfeldt är
själv rom och har stora kunskaper
inom området, efter otaliga resor i
området.
-Föreläsningen var gripande men
framförallt fruktansvärt hemsk när
han berättade om hur romerna lever i sitt hemland. Förståelsen blev
stor till varför det ser ut som det gör

på våra gator och torg, menar SVs
verksamhetsutvecklare Marko Savanovic.
-Den enda missen, säger Marko besviket, var att medarrangören
Uddevalla kommun valde att lägga
denna föreläsning sist, klockan
18.00 på en fredag. Det gjorde givetvis att en stor del av publiken
uteblev. Vi bokade därför in Bennie
igen, på en separat kväll, där bara
han och denna viktiga fråga fick stå
i centrum. Vid detta tillfälle kom det
41 väldigt intresserade och aktiva
åhörare.

”Med Power of Pink – POP! – vill vi bryta
gamla barriärer och motverka social
isolering och segregation”

För andra året var SV Väst medarrangörer till Min Lyxdag, i år var
förlagd till lördagen den 17 november på Folkets Hus i Uddevalla. En
hel dag som ägnas åt lyx, flärd och
underhållning, för personer med
funktionsnedsättning.
Det var underhållning av Kulturcentrum Väst. Ett bluesband spelade. Annie och Goa gänget hade
zumba. Mannekänguppvisning.
Besökarna kunde även lyssna på föreläsningar och vara med på workshops kring temat för dagen; Delaktighet.
-Deltagarna kunde även få naglar
och hår fixat och få massage. Det
hela avslutades med dans till Blue
Moons orkester, berättar SVs Ewa
Lantz.

Power of Pink bryter isolering
Under 2018 har kvinnonätverket
POP! (Power of Pink) tagit form.
Till POP! kommer deltagarna för att
nätverka och umgås – eller för att få
ökad kunskap inom något ämne
som gruppen själv har valt. Alla har
olika bakgrund och kommer ifrån
många delar av världen - gemensamt för alla är att de är kvinnor.
Varje onsdag träffas kvinnor med
olika bakgrund på Dalaberg i Uddevalla för få en grogrund för samarbete och skapa nätverk för att
komma in i yrkesliv och samhälle.
Här finns asylsökande, nysvenskar
och svenskar.
-Med Power of Pink – POP! – vill vi
bryta gamla barriärer och motverka
social isolering och segregation,
framhåller Emma Rossvik från Studieförbundet Vuxenskolan.
Flera organisationer har gått samman för att bilda nätverket, men det
är SV och Svenska Kyrkan som är
drivande. Vi vill att alla ska känna
att det är ett ställe dit alla kvinnor
är välkomna, fortsätter Emma, att
umgås, lära sig nya saker, dela med
sig, prata, träna - och bli starkare.
Efter en studieresa till Brighton
drog verksamheten igång för fullt.
Tidigare hade det genomförts ett
par kvinnofrukostar med exempelvis diabetes som tema, men nu blev
det cirklar i både ”Minnen och

mat”, sömnad och ”Kroppen och
sinnet”.
Efter resan inbjöd SV och Svenska
kyrkan tillsammans med Uddevalla
kommun till en konferens där deltagare från många olika organisationer och institutioner samlades
för att diskutera framtiden, vad vi
ser för behov och vad vi kan göra i
framledes.
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-Tillsammans med Västra
Götalands idrottsförbund har vi haft
Rörelseglädje, men det rapporteras
inte som folkbildningsverksamhet,
poängterar Emma. Det hindrar inte
att det är viktigt att få våra kvinnor
att röra på sig.
-Jag hörde talas om att det är magdans som uppvärmning!? avslutar
Emma med ett pillemariskt leende.

Glasfusing med teckentolk

Troll, DNA och sköldar

lyckas. -Men så plötsligt! utbrister
SVs verksamhetsutvecklare Lena
Bark entusiastiskt, efter en artikel
på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev, så blev cirklarna helt plötsligt
fulla; elva deltagare i tenntråd och
sju i glasfusing.

I Trollhättan har vi under flera år
försökt att få igång cirklar i tenntråd och glasfusing, dock utan att

-I cirkeln i glasfusing hade vi en tjej
med som behövde tolk i teckenspråk, fortsätter Lena. Det blev väldigt lyckat och lärorikt, alla var duktiga på att prata lugnt och tydligt.

”DNA som forskningshjälpmedel ”

Faktaruta Trollhättan
Studiecirklar
(timmar)

I Trollhättan har vi ett gott samarbete med Trollhättebygdens
Släktforskare. Under 2018 har vi
både haft många nybörjarcirklar
och många fortsättningscirklar i
släktforskning.
-Ett nytt ämne som kommit upp
inom släktforskningen, det är DNA
som forskningshjälpmedel, berättar
Lena. I detta ämne har vi haft nybörjarcirklar som sedan gått över
till fördjupning.
Vi har även anordnat föreläsningar
med en stor blandning från att höra
Jonas Lindberg berätta om Trollhättans kanal, via ”Från Troll till
EU” med Cristina Ström, till Jena
Christian Berlin fördjupa sig i vapensköldar och anor.

Vitteneguld och flygplanskrasch i Åsaka-Björke

4 558

Kulturprogram
(arrangemang)

226

Annan folkbildning
(timmar)

144

Unika deltagare

571

Ett amerikanskt bombplan, radiostyrt och fullproppat med sprängämnen, lyfte på förmiddagen den
30 oktober 1944 från södra England. Målet var en tysk ubåtsbas,
men något gick snett och planet,
Boeing B17F Mugwump, kraschade
i Åsaka i Trollhättan. – Detta kunde
deltagarna på en av våra föreläsningar tillsammans med Åsaka
Björkes Hembygdsförening höra
Karl-Gustaf Danielsson berätta om.
-Vi har börjat att samarbeta i allt
större utsträckning med Åsaka
Björke Hembygdsförening, berättar
SVs verksamhetsutvecklare Lena
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Bark nöjt. Förutom fler föreläsningar, om exempelvis Vitteneguldet
och bygdevandringar, har vi även
startat cirklar i hembygdsdokumentation, motorcirkel om gamla
mopeder och sockenprat.
Motorer verkar populärt i kommunen: förutom cirklar om jaguarer
bedriver SV cirklar i ångbåtsbygge i
trä och renovering av en mahognybåt tillsammans med Trollhättans
Båtklubb.
-Båten är från 1937, utbrister Lena,
och efter kunskapsinhämtande
genom teori och praktiskt arbete
ska den bli som ny!

Sittdynor av ull och honung på hantverksmässa

Köerna var långa när Hantverkshuset slog upp dörrarna, långt över
500 personer besökte marknaden
på Alla helgons dag den tredje november. De som ville prova på något hantverk kunde till exempel
tova en sittdyna av ull eller slöjda
med ståltråd (luffarslöjd). Många
gjorde en fiffig liten sak som gör så
att potatisvattnet inte kokar över,
andra såg med egna idéer till att nya
innovativa uppfinningar föddes.
Förutom Ahmad Sultanis och hans
deltagares fantastiska alster (se vidare under Integration) så kunde
besökarna frossa i olika konstverk
som glasfusade smycken, keramik-

Faktaruta Vänersborg
Studiecirklar
(timmar)

tomtar som gick åt i rasande fart,
tunnbröd som knappt hann gräddas
färdigt innan det låg i någon besökares shoppingkasse, växter, honung, sylt och mycket annat.
-Att så många besöker den här
marknaden är nog för att den alltid
är på Alla helgons dag och efter sex
år så har det liksom blivit ett koncept, säger Lena Bark som arbetar
som verksamhetsutvecklare på SV
och är den som ansvarar för Hantverkshuset.

Detta är ett sätt att visa upp vår
verksamhet, ser besökaren t.ex. ett
halssmycke av glas så kan hen anmäla sig till en cirkel i glasfusing
och lära sig detta hantverk. Eller så
upptäcker besökaren att det som de
sysslat med på fritiden går att göra
till en kamratcirkel och på så sätt få
stöttning från SV.
-Det är i mötet med människor det
magiska sker! avslutar Lena med
något lyriskt i blicken.

”Det är i mötet med människor det
magiska sker! ”
Vilja och styrka i Lilla Paris

6 140

Kulturprogram
(arrangemang)

370

Annan folkbildning
(timmar)

941

Unika deltagare

885

Det viktiga arbetet med ett levande
samhälle som ger möjlighet till sociala kontakter och ett skyddande
nätverk bedrivs i stor utsträckning
av föreningars verksamhet. SPF
Seniorerna är ett sådant skyddsnät
mot ensamhet och utanförskap.
-Alla behövs och det är en imponerande verksamhet som våra pensionärer genomför tillsammans
med Studieförbundet Vuxenskolan,
menar verksamhetsutvecklare Birgitta Billinger.
Som fint exempel lyfter hon SPFföreningen Lilla Paris i Vänersborg.
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Det är viktiga områden som behandlats i cirklarna 2018, till exempel aktiekunskap, juridik och
”Kvinnor som vågar”, men även lite
”friare” såsom ukulele. Tillsammans
med SPF Lilla Paris har SV Väst
även anordnat en rad kulturprogram, såsom föreläsningar om Nordisk mytologi och ”Äldre i trafiken”,
även här har det funnits plats för
musik(underhållning).
-SV har aktiva och smarta cirkelledare, framhåller en stolt Birgitta. I
kontakten med SPF Seniorerna har
jag imponerats av viljan och styrkan
i det arbete som pågår.

Massor av kultur när Åmål fyllde 375 år

Drygt 70 kulturprogram blev det i
samband med Åmåls kommuns
375-årsfirande. Höjdpunkterna, de
arrangemang som drog mest publik,
var under Hamnkalaset; Samir &
Viktor, Björn A Ling & Johan Östling.
-Det gamla bandet Saints återuppstod och SV-bandet Kalaskvartetten
gjorde sin bästa föreställning någonsin, menar Anders Hansson från
Studieförbundet Vuxenskolan Väst.
Vi anordnade även en fullsatt konsert med Jack Vreeswijk & Love
Tholin.
En studiecirkel arbetade fram en jubileumsutställning som visade Åmål
som järnvägsstad. Den visades sedan under sommaren.

Faktaruta Åmål
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)

-Vi genomförde sex föreläsningar
tillsammans med Åmåls kommun
och Åmåls släktforskarförening, berättar Anders vidare.
-En stumfilmskväll på Sagabiografen med levande pianospel ”som på
den gamla goda tiden” var en
chansning som gick hem, ler Anders. Drygt 50 personer kom för att
se denna tillgivelse. På Sagabiografen startade vi också upp Stand-upcomedy. Vi hoppas att det blir mer
av detta framöver!
En annan invigning var den av Mötesplats Tollebols Kvarn, detta
arrangemang var ett samarbete
mellan SV, Åmåls kommun och
Åmåls Västra byalag.
-Under musikhjälpen körde vi i SVs

lokaler en mycket lyckad Open Mic,
fortsätter verksamhetsutvecklaren
Anders. Det var sångare och musiker, men även en stå-uppare som
deltog. Ett par musiker kom inresande från Mellerud för att delta.
Alla musiker och sångare avslutade
med att tillsammans framföra Leonard Cohens Hallelujah. Det känns
väldigt viktigt att vi försöker få till
fler liknande evenemang i våra egna
lokaler i gamla tingshuset.
I slutet av året startade vi en revycirkel som planerar att göra revyföreställningar i Åmål under kommande år.
-Väldigt roligt! tycker Anders och
precis som vi andra ser han fram
emot föreställningarna.

Vrålhungrig på utflykt
5 298

309

Annan folkbildning
(timmar)

1 799

Unika deltagare

1 418

-Den 19 juni gjorde vi i Åmål en studieresa som vi nog även kan säga
var en avskedsresa då många av
våra asylsökande fått beskedet att
de skulle lämna Åmål för att bli omplacerade till annan ort, säger SVs
Helena Staf med lite sorg i rösten.
Första steget var akvedukten i
Håverud. Vi var många som uppskattade detta stopp och våra nyanlända var mycket intresserade och
fascinerade av hur allt var uppbyggt.
Under tiden vi var där hade vi även
turen att få se en passagerarbåt
slussa.
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-Under lunchen satt jag bredvid en
kille i 25-årsåldern, berättar
Helena, och jag noterade att han
slukade sin måltid på bara några
minuter. Han åt upp rubbet, även
citronen med skal på. Jag kunde
inte låta bli att fråga hur det kom
sig och fick med ett leende svaret att
Ramadan precis var slut - han var
som han uttryckte det - vrålhungrig!
-Det var även trevligt att få träffa
personer som ibland även jobbar
som cirkelledare i våra cirklar i ett
nytt sammanhang. Ett trevligt möte
för oss alla, avslutar Helena med
tillfredsställelse.

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.

Vision Guatemala

Idéer från Brighton ger energi
Vegansk mat i en bokhandel och
Pinglish (spela bordtennis och lära
sig engelska av bara farten), starka
kvinnor i Brightons största moské.
Värme, omtanke, glädje. -Detta var
bara några av sakerna som mötte
oss i Brighton, minns Emma
Rossvik, Studieförbundet Vuxenskolan. För nätverkande kvinnor
finns inga gränser!
Nio förväntansfulla kvinnor fick under fyra fullspäckade dagar ta del av
människors vilja, engagemang,
styrka och envishet när det kommer
till att hjälpa och stötta asylsökande, invandrare och kvinnor.
Vi åkte dit med förhoppningen att
lära oss mer av varandra, se hur de
arbetade i Brighton, få inspiration
och nya idéer om saker vi kan göra i
Uddevalla och att svetsas samman
som en grupp. -Vi fick allt det där,
och lite till! utbrister Emma
Rossvik.

i akt att berätta om folkbildning i
stort och om SV i synnerhet,
fortsätter Emma. Folkbildning var
ett okänt begrepp för våra engelska
vänner. Här har vi mycket att lära
dem. De gav – och vi vill gärna ge
tillbaka. Vi hoppas att de har
möjlighet att besöka oss.
Allt som allt var det en underbar
resa. Vi blev så välkomnade och
omhändertagna överallt av underbart varma och trevliga människor.
Ett minne för livet och som grupp,
som ett startskott för samarbetet
och nätverket POP! Power och Pink
i Uddevalla var det ovärderligt.
-Nu är det bara det hårda arbetet
kvar, och det ska bli oerhört roligt,
säger Emma med ett leende

Vi vill vara med och göra världen
lite bättre, inte bara i Sverige utan
även i andra länder. Vi vill hjälpa
människor att förverkliga sina
idéer, framhåller avdelningschef
Mia Ekegren. SV har haft ett projekt
kring mänskliga rättigheter i
Guatemala. Vi jobbade med att lära
ut cirkelpedagogik, men även med
fortbildning i studiecirkelform, i
varierande ämnen som starta eget,
vävning, tårtdesign och barnmat.
Kontakten med landet och
människorna i bergsbyarna har
fortsatt. Vi har bland annat bidragit
med material till sömnad, till en
lokal ideell barnmorska och till
skolmaterial.
I år skänkte vi pengar till Vision
Guatemala, som arbetar för att ge
barn och unga utbildning– och att
stötta dem att göra verklighet av
sina idéer. — Precis som SV och vår
ungdomsorganisation Vi Unga.
-Det är viktigt att vi alla har insikten
att vi är huvudpersoner i vårt eget
välbefinnande, avslutar Mia.

-Det väcktes många idéer under
resan, som vi nu vill genomföra i
Uddevalla, men vi tog också tillfället
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Prio: Drivande kraft i föreningsliv
SV är, och ska utveckla uppgiften att vara, en drivande kraft i
föreningars och lokalsamhällets utveckling.
Studieförbundet Vuxenskolan
finns i hela landet och har en
lång tradition av hållbar lokal
utveckling. Våra grund-, medlems– och samverkande organisationer är naturliga samarbetspartners men vi i SV ska
också vara lyhörda och öppna
för samarbeten som stärker
vår profil, vision och våra mål.

SV Väst samverkar med 389
lokala föreningar. I arbetet
med våra samarbetsorganisationer har vi ett konsultativt
förhållningssätt och SVs personal agerar utifrån rollen som
processledare. Under året har
SV Västs verksamhetsutvecklare bl.a. lärt sig att använda
dialogdukar som metod.
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Föreningsteknik på dari
Vår regionala enhet, SV Västra
Götaland, har låtit översätta Rune
Nilssons Lilla föreningshandboken
till dari och till arabiska. I materialet är halva uppslaget på svenska
och halva på det andra språket, vilket gör att deltagarna både kan förkovra sig i svenska språket och
föreningskunskap på samma gång.
Under våren genomförde SV Väst
en pilotcirkel med Fraidoon Temoree som cirkelledare. Fraidoon
gjorde ett stort arbete med att få utbildningstillfällena intressanta och
deltagarna delaktiga.
Fraidoon värvade deltagarna bland
de som studerade svenska hos oss,
och det var en blandning av deltagare, med fyra män och två kvinnor
som alla ville lära sig mer om hur en

Biologisk mångfald
förening fungerar i Sverige. De hade
inte så stor förkunskap om vad det
innebär att vara del av en förening,
men de delade med sig av det de
visste från sitt hemland, Afghanistan och det gjorde att diskussionerna blev väldigt bra. Alla uttryckte att de tyckte att cirkeln var
mycket bra, givande och intressant
och det hördes många skratt från
studiesalen.
-Jag tror att detta är ett underbart
sätt att sprida den kunskap vi vill
förmedla till våra nyanlända på ett
lätt och förståeligt vis, säger Emma
Rossvik från Studieförbundet Vuxenskolan. Just genom att ha cirklar
på deras eget språk, när det kommer till specifika ämnen som de behöver ha fördjupad kunskap i.

Bondens marker kan, med rätt hänsyn och kunskap, härbärgera en rik
biologisk mångfald. Om detta berättade Jan Uddén från Bohusläns
museum vid en föreläsning i Skärhamn dit det kom ett 50-tal besökare.
-Programmet genomfördes i samverkan med LRF Tjörn, berättar SVs
Andreas Hansen.
Under tusentals år har betesmarkernas flora anpassats i samverkan
med bonden och de gräsätande husdjuren. Här finns olika naturtyper,
alla med sin specifika artsammansättning. Naturbetesmarkerna skapar på så sätt ekosystemtjänster
som betyder mycket också för att
berika och gynna mänskligt liv.

Hur gör en om en har en skruv lös?

Idén föddes vid ett möte mellan SV
Väst och Villaägarna Vänersborg,
Trollhättan och Lilla Edet, Avsikten
var att intresserade kvinnor skulle
få prova på olika verktyg och
material en kväll. Kontakt togs med
Karl Hedins Byggvaruhus, som
nappade med en gång.
-Kvällen blev fullbokad direkt inbjudan kom ut, berättar Birgitta

Billinger, verksamhetsutvecklare på
Studieförbundet Vuxenskolan.
-Ett förväntansfullt gäng kvinnor
delades upp i grupper för olika utbildningsstationer, fortsätter Birgitta med glitter i ögonen. Vi fick
testa hur man sätter upp tunga saker på tunna gipsväggar, kanske en
av de viktigaste kunskaperna vi gick
därifrån med i dessa nybyggnadsda27

gar. Hur man väljer lim som håller
och hur olika klister och lim fungerar. Vi skruvade altandäck med varierande resultat, värdefull kunskap
inför vårsolens ankommande. Val
av golvbeläggningar, dörrar och
fönster samt kök berördes också.
Hänförda och lyckliga gick vi därifrån och längtar redan till nästa steg
i detta koncept.

Prio: Begränsade möjligheter att delta
SVs verksamhet har en bred inriktning och utgår från var och ens
intresse och behov.
Studieförbundet Vuxenskolan
utgår från var och ens intresse
och behov. Vi är välkomnande.
Den som deltar i vår folkbildningsverksamhet gör det oavsett bakgrund. En mångfald av
deltagare är en tillgång och
stärker folkbildningens grunder. Detta förutsätter ett integrerat arbetssätt. I vår verksamhet är vi medvetna om nor-

mer och värderingar i samhället kring t.ex. etnicitet, kultur och religion som kan försvåra för en mångfald av människor att delta i vår verksamhet.
Under 2018 har SV Väst valt
att prioritera detta arbete på
att få med unga deltagare i
verksamheten.
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Jag ska bli statsminister

STOLT med Kör-cooking
Körcooking – en körform och ett
projekt med en blandning med alla
människor – unga, gamla, funktionsnedsatta m.fl. Deltagarna övar
ihop i några timmar vid ett tillfälle och sedan blir det en publikfest!
-25 personer från Lilla Edet,
Stenungsund, Tjörn och Orust deltog vid Kör-cookingen i Stenungsund, berättar Ann-Marie
Myllykangas från SV Väst förtjust.

-Under året som gått har jag verkligen varit sugen på att starta Vi
Unga-föreningar, utbrister SVs
Annie Pettersson. Vi startade under
hösten 2017 med Unga Queer, som
gick fint i några månader men den
går nu på sparlåga.
Under tidig höst säger Madde att
hon ska bli statsminister.
-Bra idé, tycker faster, men då
måste man starta någonstans. Fastern, det är jag, skrattar Annie.
Vi kallade in Vi Ungas Olivia Kristiansson för ett första möte med
Madde Bergqvist och Emilia Lundwall, två 14-åriga tjejer. De pratade
om vad de ville göra och hur en
skulle gå tillväga. Olivia hade med
sig ett startkit och tjejerna fick i
uppdrag att hitta några till som ville
vara med i styrelsen.
Den 30 oktober var det dags för
första mötet för att starta upp före-

ningen.
-Jag fick vara med och stötta lite i
bakgrunden, berättar Annie, men
det var fint att se hur de tog det hela
på allvar och arbetade sig igenom
alla fem stegen, skrev på blanketter
och skickade in.
Madde fick med sig sin lillasyster
och sin syssling i styrelsen, en 10åring och en 11-åring. De fick även
med en klasskamrat. De bestämde
att de skulle främst jobba med
plugg-grupper, de ska träffas varje
onsdag och läsa läxor ihop, sedan
fika och umgås. De skulle även göra
pysselworkshops och det startade
de med under höstlovet. Det blev
även en julmyseftermiddag med
bakning och pyssel.
-Det ska bli spännande att se hur
det utvecklas men med lite stöttning
från SV och Vi Unga-organisationen
kommer det att gå bra, tror Annie
Pettersson.

-Ett jättehärligt och blandat gäng
som verkligen förmedlade glädje,
fortsätter Ann-Marie nöjt. All musik
var tillsammans med rörelser, tecken som stöd. Sista låten skedde tillsammans med publiken och visst
blir man glad!
-Inom ramen för STOLT har vi erbjudit alla elever i särskolan att få
möjlighet att prova på olika aktiviteter; spela ukulele, måla akvarell,
spela teater eller lära sig att dansa
eller sjunga tillsammans, berättar
Ann-Marie. Mellan 8 och 15 unga
har deltagit varje gång. Väldigt roligt!
STOLT bedrivs av nämnda kommuner, Studieförbundet Vuxenskolan
(både avdelning Väst och den regionala enheten Västra Götaland) och
Språkbussen, med stöd från Kulturmiljonen, GRs kultur & fritidschefsnätverk och Lars Tegemyrs Musikstipendium.

Grupp av knoppar ger KASAM
Kan vi förändra världen genom att
prata med varandra? - Det tror SV,
Khaldoun Alali och Thanaa Morshed.
Tillsammans har vi arbetat med en
föreställning som handlar om att vi
måste lyssna och prata med
varandra. Khaldoun har skrivit manus, han är utbildad regissör och
konstnär, Thanaa är specialiserad
på dockteater. Paret kommer från
Syrien, de är välutbildade och har
en kreativ drivkraft utöver det vanliga.
-De orkar med att vara föräldrar till
tre barn, arbeta som cirkelledare
och vara utövare av sina konstnärliga talanger, framhåller Birgitta

Billinger från Studieförbundet
Vuxenskolan beundrande.
Med ett avslag på sin asylansökan i
bagaget vet de mer än väl hur det är
att leva i ständig väntan och ångest.
Denna erfarenhet använder de för
att ge mening och mental avlastning
för barn och vuxna som väntar på
boendet. De har startat en Vi Ungaförening som heter ”Grupp av
knoppar”. Aktiviteterna i föreningen vänder sig till alla barn och unga
i området.
Till hjälp i produktionen av föreställningen har de en grupp vuxna.
Ahmad och Fatima syr kläder, Pinar
spelar ljusdrottning, gitarrspel av
Alexandro. Unison sång om landet
vi alla bor i som avslutning.
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-Detta är verkligen KASAM - känslan om sammanhang i vardagen! utbrister Birgitta, som sett föreställningen och verkligen tycker att den
frambringar hopp.
Paret lyckas även samla matintresserade varje tisdag, då lagas det mat
i svenska köket med härstamning
från olika delar av världen. De
gamla lär de yngre om matens
traditioner i respektive land. Ibland
är det över 100 personer plus barn
som deltar. Dessa kvällar sjuder av
liv, hopp och glädje. Ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Vi Unga och Röda Korset
har stor betydelse för möjligheten
att genomföra dessa aktiviteter.

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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Framtidsbygder

Redesign gör väntan uthärdlig

Studieförbundet Vuxenskolan har
tillsammans med Leader Framtidsbygders integrationsprojekt Steget
före ordnat så att nysvenskar som
går på SFI i Färgelanda, erbjuds en
cirkel där deltagarna lär sig hur yrkeslivet i Sverige fungerar.
Hur gör man när man söker jobb
och hur får man referenser? -Det är
frågor som de tio deltagarna fått
svar på inom cirkelns ram, berättar
SVs Elisabeth Örn.
En av deltagarna, Nader Fahssah,
gjorde särskilt intryck på SVs verksamhetsutvecklare, och från och
med sista december arbetar han
tack vare s.k. Extratjänst för SV utifrån expeditionen i Högsäter.

Vad kan man göra med gamla gardiner? En jacka, ett par byxor, en
kaftan? - Möjligheterna är många
och bara fantasin sätter gränser och
det visade Ahmad Sultani upp på
Hantverksmarknaden på Hantverkshuset, Restad Gård.
Ahmad Sultani, nyss fyllda 22 år,
har arbetat i en syfabrik sedan han
var åtta år och var flykting från Afghanistan i Iran. Han kom till Iran
med sin mor och två syskon sedan
hans far brutalt mördats för att han
vägrade bära vapen mot civilbefolkningen i närområdet. Så småningom fick han börja sy och utbildades till skräddare, senare fick han
lära sig tillskärning och mönsterkonstruktion.
Den lilla sömnadsfabriken ägdes av
hans morbror, de hade i uppdrag att
sy modeller för Dior i Frankrike.
Skolgången bestod av två timmars
koranlära i veckan.

Leaderområdet Framtidsbygder
omfattar Dalsland, Årjäng samt
Munkedal. De anger som vision
“Framtidsbygder för alla” - med väl
utvecklad lokal service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv och föreningsliv. Något som
SV med sitt engagemang för lokal
närvaro kan ställa sig bakom till
100%. Framtidsbygder är attraktiva
bygder!

Faktaruta Asylverksamhet

Antal grupper

Antal timmar
studiecirkel och
annan folkbildning*
Unika deltagare

Antal kommuner

191

5 109
842

9

*Denna verksamhet rapporteras
inte som ordinarie folkbildning utifrån
statsbidragskriterierna.

När Ahmad i sjuttonårsåldern blev
kristen blev han satt i fängelse.
Morbrodern lyckades få ut honom
från fängelset mot att han lämnade
hela syfabriken. Ahmad fick i all
hast fly även Iran och kom hit till
Sverige för cirka tre år sedan som
flykting och asylsökande. Han har
fått ett avslag på sin ansökan från
Migrationsverket och väntan är
mycket nervslitande.
Som ett led i att göra denna ovissa
väntan mer uthärdlig började han
göra om gamla skänkta kläder som

köptes från Röda Korsets secondhandbutik i Vänersborg. Ett litet
gäng med syglada asylsökande har
sedan samlats runt Ahmad i arbetet
att redesigna kläder. I syrummet är
det skratt och samtal förutom skapande. Ahmad är utbildad cirkelledare hos SV och tar uppdraget på
stort allvar.

Söka jobb och kreativt skapande ger övning i svenska

För målgruppen nyanlända och personer som läser på SFI (Svenska för
invandrare) i Lilla Edet har SV och
kommunens integrationssamordnare Mai Lundell startat
cirklar under rubriken ”Söka jobb –
inspirationsträffar för den som vill
ha nytt arbete” och workshops i att
skriva CV och personligt brev till sin
jobbansökan. Två Söka jobb-cirklar
har genomförts och ett 30-tal
personer har deltagit.
-Kreativt skapande och övning i
svenska språket är en annan verksamhet som startat i våra lokaler
under hösten, berättar SVs Annika
Törnqvist stolt. Antalet deltagare
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har växt, och vi har nu två grupper
med kreativa deltagare under ledning av vår uppskattade cirkelledare
Joanna Graz; en med inriktning
mot textilkonst och en med inriktning slöjd och inredning.
Hösten avslutades med en cirkel i
bakning där det bakades pepparkakshus och saffransbullar samt
tränades på svenska språket genom
luciasånger i en avspänd miljö.

Prio: Funktionsnedsättning
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”. Vi ger målgruppen
möjlighet att utifrån de egna

individuella förutsättningarna
vara med och påverka verksamheten.
SV Väst genomförde under året
13 972 cirkeltimmar med 2 088
deltagare för/med funktionsnedsatta. Tillkommer 693 kulturprogram med totalt 11 652
besökare.
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Mitt Val ökar viljan att påverka
deltagarna att vara med att påverka
genom att delta i allmänna val, säger Marie med stolthet i rösten. Målet var också att deltagarna ska våga
säga vad de tycker och kunna göra
egna val i vardagen.
I Mitt val ingår en ”lättpratad” valdiskussion, där cirkeldeltagarna
ställer frågor till inbjudna politiker.
Inför detta fick deltagarna träna på
att framföra sina åsikter och att diskutera med andra som kanske inte
tycker likadant. Politikerna erbjöds
också en utbildning i att diskutera
och prata på lätt svenska.
Varför får inte jag någon lön när jag
jobbar på daglig verksamhet?
-Det var det första Rikard sa när jag
frågade om han tycker att politik är
viktigt, minns SV Västs Marie
Pettersson. Detta var starten på
Mitt Val-cirkeln i Lysekil en solig
kväll i maj. Gemensamt för alla
cirklarna har varit att engagemanget varit stort och frågorna
många.
Studieförbundet Vuxenskolan har
under 2018 gjort en stor satsning
kallad Mitt Val. För personer med
intellektuell funktionsnedsättning
räcker inte en ramp förbi trappstegen till vallokalen. Det räcker
inte heller att erbjuda hjälp att för-

stå hur man röstar. För att valet ska
bli tillgängligt måste alla få en möjlighet att tillgodogöra sig vad det är
en röstar om.
-Själva politiken måste göras tillgänglig och den politiska informationen måste vara förståelig, understryker Marie.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har inte mindre
intresse av samhällsfrågor än andra.
Många är dessutom beroende av
olika insatser från samhället, vilket
gör det demokratiska underskottet
gigantiskt.
-Studiecirkeln Mitt Val har bidragit
till att öka viljan och kunskapen hos

-Vi startade den 14 mars, berättar
cirkelledaren Janne Svensson. Ett
20-tal glada och nyfikna deltagare
mötte upp första gången.
Deltagarna har sedan dess träffats
varje tisdag, och ur den första gruppen har sedan växt fram några smågrupper som troget har repeterat,
skrattat och sjungit. Detta har även
lett till ett offentligt framträdande i
S:ta Mariakyrka i Lidköping.
-Denna cirkel har inspirerat deltagarna till stordåd, som soloframträdande, och har också betytt mycket
för den personliga utvecklingen,
framhåller Janne.

Studieförbundet Vuxenskolan har
även tagit fram en onlineutbildning,
Bli en lättläst politiker, som var gratis att använda för alla partier. Efter
utbildningen, kunde partiet på ett
enkelt sätt skriva sitt lokala valmanifest på lättläst, ha med det i
valstugan och lägga på hemsidan.

När mallen inte stämmer

Musik till glädje och inspiration

-Ett nytt trevligt inslag i vår verksamhet är cirklar “Musik till glädje
och inspiration” tillsammans med
LSS och Socialpsykiatrin i Färgelanda kommun, säger SVs Elisabeth
Örn stolt.

-När det var lättpratad valdiskussion i Lilla Edet så märktes det
tydligt att politikerna blev överraskade över de genomtänkta frågorna
och det stora engagemang som
fanns i gruppen, ler Marie glatt. En
av cirkeldeltagarna sa till ledaren
Pia på utvärderingen att det varit
bland det roligaste och viktigaste
hon gjort i hela sitt liv.

Cirkeln har också fått till resultat att
SV Väst har sökt projektpengar från
Folkhälsorådet för att under 2019
kunna starta en musikteatergrupp
med de ursprungliga deltagarna
samt även öppna upp för deltagande från andra grupper, t.ex.
pensionärer samt även inkludera
nyanlända. Vårt mål är att starta en
musikteatergrupp där vi välkomnar
en mycket blandad grupp. I skrivande stund har dock inget beslut
fattats.

Under hösten genomförde SV Väst i
samarbete med Tjörns kommun,
Attention, Tjörns anhörigförening
samt Svenska kyrkan en föreläsning
för föräldrar och skolpersonal om
NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Föreläsningen hade
rubriken “När mallen inte stämmer”, och föredragshållaren Kenth
Hedevåg berättade om hur människor (framförallt barn och unga)
med dessa diagnoser fungerar - och
hur man kan hjälpa på bästa sätt.

-Jag har tillsammans med min
musikerkompis Lasse Johansson
haft en helt fantastisk tid med
denna grupp, säger Janne Svensson. Vår önskan är att arbetet med
detta får fortsätta. Det ger så mycket glädje och inspiration till oss alla.
Det ger oss också kunskapen om att
alla människor kan spränga gränser
och alltid prestera mer än vad man
själv tror.

Det kom cirka 150 personer – blandat lärare och föräldrar samt andra
som arbetar med barn och ungdomar på olika sätt.

33

Vi fick tio namn på deltagare till att
starta en föräldracirkel med
utgångspunkten ”när mallen inte
stämmer” i början av nästa år.
-Jättekul! utbrister Ann-Marie
Myllykangas, verksamhetsutvecklare hos SV.

Prio: 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.

Cirkelledaren—vår entusiastiska ambassadör
Folkbildning och SVs framväxt, roll
och uppdrag. Folkbildningens pedagogik och studieförbundens verksamhetsformer. Lärprocesser: lärande, kunskap & lärstilar. Din roll
som ledare.
Detta innehåller vår inspirerande
cirkelledarutbildning grund. Det är
en endagsutbildning där deltagarna
förväntas ha läst igenom grundmaterialet före utbildningstillfället.
-Det var jätteroligt! utbrister Ayman
Ashlan som är en av SV Västs 82
cirkelledare som deltog i utbildningen under 2018. Jag lärde mig
mycket, fortsätter Ayman, saker jag
trodde skulle vara tråkiga var väldigt roliga moment under kursen.
Det fanns mycket jag inte reflekterat över tidigare.
I ledarutvecklingsprogrammet finns
också en introduktion, målet är att
100% av ledarna ska ha genomgått
denna före grundutbildningen. Introduktionen består av två delar,

dels en del av praktisk karaktär (ex.
hur en närvarolista fylls i), dels en
del som berör själva ledarskapet.
-SVs lärandeform utgår från vår
bildningssyn, vår värdegrund och
folkbildningens pedagogik. För SV
är det viktigt att möta människor på
individens egna villkor, framhåller
avdelningschef Mia Ekegren. Våra
metoder och vår pedagogik utgår
från de behov som finns och anpassas för att skapa bästa möjliga
lärsituationer. Vi försöker även att
uppmuntra och inspirera våra ledare på annat vis, poängterar Mia,
exempelvis fick alla ledare inom
litteratur fribiljetter till Bokmässan
i Göteborg under hösten.
På många orter genomförs också
olika former av ledarträffar, det kan
t.ex. vara öppet hus med gröt – och
med kursinslag som ”hur fungerar
det med e-lista”. Ibland behöver en
”bara” ha roligt också; då kan en
workshop i japansk paketinslagning
locka även en cirkelledare.
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Den Svenska skolan
Lördagen den första september satt
projektledaren Rob Bavington,
Stina-Britt Björk från SV Västra
Götaland och elva personer på
Junogatan 3 i Uddevalla.
-Inte så märkvärdigt tycker kanske
du, men detta är en grupp som ska
bidra till förbättrat skolresultat och
ökat föräldraengagemang! säger
Rob stolt. Från Somalia, Syrien,
Irak och Iran kom våra nya cirkelledare som nu ska leda andra vuxna
i samtal kring Den Svenska Skolan
och hur en som vuxen kan stödja ett
barns utveckling.
-Vem vet hur många andra cirklar
de här människorna kommer att
kunna leda i framtiden eller hur
många nya deltagare de kan
introducera till SV? funderar Rob
med ett leende.

Prio: 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
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.

Digital tidning

SVs digitala arbetsmiljö
-Våra mänskliga möten blir
bättre och fler med hjälp av IT
och digitala verktyg, hävdar
Linus Olofsson från SVs förbundskansli. Vår IT ska underlätta för fysisk närvaro och ett digitalt lärande när det passar.
Att jobba på Studieförbundet
Vuxenskolan ställer höga krav på
medarbetaren i att kunna, våga
testa och lära sig nytt. Det digitala lärandet har utmanats i år då
vi har bytt flera olika digitala
plattformar; Office 365, SharePoint, OneDrive och Workplace
blev nya begrepp för SVs medarbetare under 2018. SVs förbundskansli köpte in webbinarier
där alla medarbetare själva
kunde bestämma när hen ville
kompetensutveckla sig och SV
Västs digitala utbildare/utvecklare stöttade upp med lokala utbildningar och annat stöd. Allt
för att utbildningsinsatserna

skulle anpassas till varje person när
det passade och till rätt nivå.
IT-verksamheten ska bidra till att
nå Studieförbundet Vuxenskolans
uttalade mål och strategier och tillfredsställa användarens behov samt
ansvara för att infrastrukturen är
lättillgänglig, användarvänlig, flexibel och säker.
Målbilden är att Studieförbundet
Vuxenskolan ligger i framkant när
det gäller IT och digital utveckling.
Under 2018 har vi även försökt att
få allt fler cirkelledare och samarbetspartners att använda digitala
närvarolistor och kulturrapporter,
ett arbete som kommer att fortgå
kommande år.
Införandet av den nya lagstiftningen GDPR ställer ökade krav på
driftsäkerhet, intrångsskydd och integritetsskydd samt våra etiska regler.
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Ska jag behöva läsa tidningen digitalt, jag som suttit och bläddrat i
morgontidningen sen jag var sju år.
Ska jag inte kunna fortsätta med det
nu när jag fyllt 77 år?!
Säkert en fundering som denne
man delar med många andra. Det
finns också en osäkerhet; hur gör
en?
Tidningen Bohusläningen besökte
Studieförbundet Vuxenskolan och
visade medlemmar i SPF Seniorerna i Högsäter bl.a. hur én loggar
in på e-tidningen. SV hade öppet
hus så vem som helst fick komma
och ställa frågor om dagstidning
digitalt.
-Det kom tolv personer, berättar
Elisabeth Örn från SV Väst.

Innovation och förnyelse — Projekt
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 tre av våra
projekt - stora som små - som
vi genomförde under 2018.

SV Väst med förändringskraft och transparens för nya idéer

Folkbildning är ett positivt laddat
begrepp. Många ser i folkbildningen
en stark förändringskraft. För att
också i framtiden vara ledande för
folkbildningens utveckling krävs en
dynamisk förändringskraft och forum för att skapa innovation och
utvecklingskraft.
-Vi har ambitionerna att genom
öppenhet och transparens vara
mottagliga för nya tankar och idéer
som formuleras också utanför de
traditionella folkbildningsorganisationerna, framhåller SVs avdelningschef Mia Ekegren. Ett sådant exempel kan kvinnonätverket POP! sägas
vara.
Avdelningsstyrelsen avsatte i år fem
procent av statsbidrag för arbete
med det som förbundsstämman
kallat ”Innovation och förnyelse”.
SV Väst satsade under 2018 särskilt
på att öka arbetet med verksamhetsutveckling tillsammans med
våra organisationer som arbetar för
och med människor med intellektu-

ella funktionsnedsättningar och
med psykisk ohälsa, fortsätter Mia.
Vi lade även särskilda resurser på
föreningsutveckling i allmänhet i
avsikt att utöka arbetet med våra
grund-, medlems- och samverkansorganisationer och för att utveckla
och hitta nya arbetsformer. – Detta
arbete kommer att intensifieras de
kommande åren.
Vi har även arbetat tillsammans
med Västra Vi Unga. Under det
första halvåret 2018 fortsatte vi att
stötta det projekt med unga kulturarrangörer som Vi Unga bedrivit.
Projektet syftade till att stötta ungdomar i åtta kommuner att förverkliga sina idéer kring kulturarrangemang genom möten, utbildningar
och nätverksträffar. På lång sikt
syftade projektet även till att sprida
ett positivt förhållningssätt till kultur av unga för unga, samt att vara
ett gott exempel för andra att ta efter.
Projektet ledde till nio nya Vi Unga36

föreningar, berättar Mia: Young
Queers (Lysekil), Balkangruppen
(Stenungsund), So Good Dance
Crew (Uddevalla), Fuxerna (Lilla
Edet), Åmål Skatepark och HBTQ
Åmål (Åmål), Young Fazhion
(Kungälv), Sagagruppen (Ale) samt
Djurens Rättigheter Tjörn (Tjörn).
Efter projektet tillsattes en verksamhetsutvecklare för att fortsätta
att jobba för verksamhet för unga
och för vår ungdomsorganisation.
Det lades även resurser på ett systematiskt arbete med allmänmarknad
i en kommun.
-Vi har upplevt att mycket av den
verksamhet vi erbjuder för allmänheten kommer till mest av en
slump, förklarar Mia. Vi ville hitta
metoder för att systematisera detta
där vi styr verksamhetens innehåll.
I slutet av året tillsattes en personell
resurs som projektkoordinator för
att ytterligare utveckla denna verksamhetsdel.

Små grodorna med Cognition & inclusion

Vi är nu på andra året av tre i vårt
projekt inom Erasmus+, Cognition
& inclusion. Sverige och Studieförbundet Vuxenskolan Väst representeras av Mia Ekegren och Annie
Pettersson. Det handlar om hur
man bäst utbildar personer med intellektuella funktionsnedsättningar
och SV Väst bidrar med ”Bemötandets scenkonst” som tagits fram av
Kulturcentrum Väst.
-Det är sju länder i Europa som deltar med olika verksamheter, berättar Annie och rabblar som ett
rinnande vatten:
Belgien har en daglig verksamhet,
Portugal ett boende och arbetsplats,
Italien har en slags arbetsförmedling. Bulgarien bidrar med ett
dataspel som ska hjälpa till att öva
olika situationer.
Projektgruppen på 18 personer, representanterna för de olika länder-

na, har träffats ett antal gånger.
Först har alla verksamheter redovisats och utvärderats efter fastställda
kriterier.
-Vi har sedan arbetat på hemmaplan i våra lokala expertgrupper,
fortsätter Annie engagerat. Bland
annat runt den egna inställningen,
attityden, hos den funktionsnedsatte till sin egen funktionsnedsättning.
I somras var SV Väst värdar till en
av konferenserna.
-Det var med skräckblandad
förtjusning som vissa av deltagarna
tog sig an uppgifterna i dramasalen,
minns Mia. Deltagarna kunde dock
väldigt tydligt se kopplingarna
mellan de olika övningarna och
vilka vardagssituationer som då
tränades.
Bäst av allt kanske deltagarna ändå

tyckte var att fira svensk midsommar. Små grodorna och dans
till ABBA-musik gjorde succé, säger
Mia och så skrattar de båda SViterna vid minnet.
Vi är nu på steg tre av fyra, där vi
jobbar med vilken inställning till de
funktionsnedsattas personal har.
Det ska bli ett hjälpmedel både vid
nyanställning och för dem som redan arbetar.
-Vi har även en mall för att utvärdera företag och organisationer som
man jobbar i, säger Annie. Och som
ett extra hjälpmedel håller vi på
med en ordbok med termer och ord
som är okej att använda.
-Nästa steg är en träff i Granada då
vi ska arbeta vidare på våra frågeunderlag mot personal, avrundar
Annie och avslutar hotellbokningen
med ett tangenttryck.

Ökad föräldradelaktighet i lärande

Elevers möjlighet att få hjälp med
läxor ska inte vara beroende av föräldrarnas utbildningsbakgrund eller
betalningsförmåga. För att minska
familjebakgrundens påverkan på
elevers förutsättningar att klara sina
läxor ville regeringen underlätta
föräldrars delaktighet i lärandet och
tilldelade därför inför 2018 studieförbunden ett extra uppdrag med
tillhörande ekonomiska medel.
SV Väst anställde en projektledare
för detta uppdrag, Rob Bavington.
Vi började med ett brett anslag, föräldrars delaktighet kan vara så
mycket. Vi smalnade så småningom
av uppdraget till fokus på invandrade föräldrar. Tillsammans med
SV Skaraborg arbetade vi fram ett
studiematerial. Deltagarmaterialet
har vi sedan översatt till persiska,
somaliska, engelska och arabiska. Vi
har även översatt delar av läroplanen LG11.
-Vår ingång, berättar Rob Bavington, är att vissa frågeställningar är
lättare om en får diskutera dem på
sitt eget språk. Skolledarna har varit
positiva till projektet och SV Västs
projektledare har fått föreläsa vid
en rad föräldramöten.

-Det har verkligen inte varit lätt, jag
var beredd på att det skulle vara
trögt, men inte riktigt så här, fortsätter Rob.
Rob berättar att till ett föräldramöte
vid en skola i Vänersborg, inbjöds
vårdnadshavare till 370 elever, 20
föräldrar kom till mötet och fyra
föräldrar anmälde sig till cirkeln.
-Efter presentationer under tre
olika kvällar till alla föräldrar från
förskoleklass till årskurs 6 på en
annan skola fick vi inte en enda anmälan, säger Rob besviket – eller
kanske snarast fascinerat.
En annan inriktning som vi påbörjade var fokus på föräldrar till barn
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. SVs samarbetsorganisation Attention har tidigare haft
ett skolprojekt och vi tänkte bygga
på detta. Vi hann tyvärr inte komma
igång med detta under året – och
nu är det som skulle vara ett tvåårigt projekt borttaget ur riksdagens
budget.
-Det är så tråkigt att stödet för
dessa uppdrag bygger på antalet
genomförda cirklar, säger
avdelningschef Mia Ekegren, vi vet
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aldrig hur mycket pengar vi får
förrän efteråt – vi kan lägga ner en
massa resurser, genomföra fina
cirkelledarutbildingar,
marknadsföra i olika sammanhang,
ta fram material o.s.v., men får vi
inte igång cirklar, ja, då får vi inte
en krona. – Det blir svårt att riktigt
våga satsa då – nu gjorde vi det
ändå, men precis när vi kommit
igång – ja, då fattades beslut från
regeringshåll att avsluta satsningen.
Tre veckor före årsskiftet.
Vid SFI i Trollhättan har intresset
varit stort, men här lyckades vi bara
formera två grupper under hösten,
men förhoppningen är att det
istället blir flera cirklar under
vårterminen. -Även i Uddevalla
förväntas verksamhet starta under
2019, säger Rob. Där blir det kanske
två pappagrupper – en somalisktalande och en arabisk - och en
mammagrupp.
Denna verksamhet genomförs även
om extraanslaget nu inte längre
finns.
-Vi har även tagit fram ett underlag
för distanscirklar, berättar Rob
stolt.

Fokus: 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.

Modeslavar—priset på billigt mode

Vad är det verkliga priset för vårt
billiga mode? I den flerfaldigt
prisbelönta reportageboken
Modeslavar berättar journalisterna Moa Kärnstrand och Tobias
Andersson Åkerblom om
bakgrunden till att våra kläder
kan kosta så lite i dag - om

miljöförstöring i produktionens
spår och om arbetare som far illa
när kläder ska sys i en rasande takt.
Den 14 mars höll Moa Kärnstrand
en föreläsning i Kungälv om boken
och om de människor, många
gånger unga tjejer, som hon mött på
sina reportageresor i produktionsländerna i Asien.
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Moa talade även om hur branschen,
internationella organisationer och
konsumenter framöver kan minska
risken för att kläder produceras
under dåliga arbetsförhållanden och
av barn. Föreläsningen gjordes i
samarbete med Kungälvs kommun
och besöktes av 22 personer.

Svinnlandet och om dumpstring som skattjakt

Andreas föredrag utgår från de egna
erfarenheterna av dumpstring – en
berättelse som illustreras med foton
av de stora partier matvaror han
hittat. Men hur ska en förstå fenomenet matsvinn och vad kan var
och en av oss göra?

För fem år sedan började Andreas
Jakobsson hämta matvaror från
mataffärernas containers för de varor de kasserat. Idag köper familjen
i stort sett ingen mat alls. Andreas
gör en ”storhandling” en gång per
vecka, och kollar då av ett tiotal butikers slängda varor.

-Butikernas stora utbud är en del av
orsaken, menar Andreas. Det ska
hela tiden finnas fräscha varor och
fulla hyllor. Alla ska kunna köpa allting, alltid.

Som en del av föredragsserien
”Hållbar höst” besökte Andreas
Jakobsson i oktober kulturhuset
Fregatten i Stenungsund och berättade om matsvinn och
dumpstring.

Även om en tredjedel av all mat
alltså slängs, är hushållens del av
skulden mindre. Kring sex procent
av inköpta matvaror slängs av hushållen, bananskal, kaffesump och
liknande oräknat.

-Dumpstringen - att ta vara på kastade varor - blev från början dels
något av en spännande skattjakt,
dels en miljöinsats för familjen
Jakobsson, berättar Andreas Hansen från Studieförbundet Vuxenskolan efter föreläsningen i
Stenungsund och fortsätter:
Matsvinnet i Sverige är enormt. En
tredjedel av all mat som produceras
hamnar i soporna. Det mesta av den
går jättebra att äta.
Till de varor som ofta slängs hör
frukt, grönsaker, ägg och mejeriprodukter. Slängda konserver, choklad
och dessertostar finns också ofta i

familjen Jakobssons kylskåp.
Sedan Andreas Jakobsson kom ut
med boken ”Svinnlandet” år 2015
har han genom ett stort antal presentationer, intervjuer och reportage ägnat tid åt att sätta matsvinnet på samtidsagendan.

-Det första och bästa rådet för den
enskilde är att sluta sätta fokus på
bäst före-datumet och lita till dina
sinnen, säger Andreas. Det är också
stor skillnad på en öppnad och en
oöppnad förpacknings hållbarhet.
Oöppnade, syrade mejeriprodukter
är i stort sett odödliga. Vi behöver
också förändra vårt sätt att se på
den visuellt perfekta matvaran som
den bästa. Lite mjuka paprikor eller
tomater är ofta de mest smakrika,
menar Andreas.

Skogsträdgård och adventskonsert på Ålgård

Leaderprojektet ”Ekobesöksnäring Ålgårds Kvarn & såg och Utsikten
Ekoby” har nu kommit igång på
allvar. Studieförbundet Vuxenskolan driver projektet tillsammans
med Föreningen Ålgård och Utsikten Ekoby. Målet är att bygga
upp ett ekobesöksmål på östra
Orust.
-Vi vill även ge kunskap och idéer
som rör olika områden i livet. Hur
en kan bo, äta, odla, transportera
sig och välja kläder och hygienartiklar ekologiskt, berättar SV Västs
projektkoordinator och verksamhetsutvecklare Ulla-Britt Bagge och
projektledaren Lina Edberg.
-Mitt i Utsikten ekoby, mellan
ekovänliga hus och med utsikt över
Grindsbyvattnet, fanns redan tidigare ovanliga träd som valnöt, pimpernöt, mispel och olika sorters kornell, fortsätter Ulla-Britt. Dessa har

nu fått sällskap av fler träd, bärbuskar och marktäckande, ätliga
perenner. Tanken är att det under
projektets två år ska byggas upp en
lättskött skogsträdgård som kan
leva vidare för besökare och ideellt
engagerade. En skogsträdgård härmar naturens eget ekosystem och
kräver därför en liten arbetsinsats i
utbyte mot en stor skörd.
Helgen 30 juni-1 juli 2018 ägde projektets första stora evenemang rum;
Ekodagar i Utsikten ekoby och vid
Ålgårds kvarn och såg. Besökarna
välkomnades till en inspirationshelg
om att leva ekologiskt med öppna
ekologiska hus och trädgårdar, visning av skogsträdgården, en lärorik
poängpromenad, provsmakning av
skogsträdgårdens skörd, försäljning
av ekologiska och närproducerade
produkter samt workshops och
korta föreläsningar om ekologiskt
byggande, odling och återbruk.
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Kurser, workshops, föreläsningar
och studiebesök kommer att bli en
kontinuerlig verksamhet på Ålgård.
Och det började 2018 med roliga
och lärorika workshops där teori
varvades med praktik och där det
togs upp teman som boende, mat
och kläder på ett ekologiskt hållbart
sätt. Våra trädgårdsprojektledare
Annika Korhonen och Rikard Wingård bidrog med kunskap om odling, skogsträdgårdar och permakultur. Maria Schmidt Larsson från
Daucus Design lärde ut om textilt
återbruk. Tillsammans med Maria
har deltagarna skapat trädgårdskläder av återbrukat material.
En del kulturprogram har också
hunnits med, både föreläsningar
(såsom om den vilda rika naturen
med Thomas Liebig) och konserter
(med ”upcoming stars” såsom
Anton Fermhede och adventskonsert med Pelle med trio).

Fokus: Seniorer
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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Ökad tillgänglighet genom musik på äldreboenden

För att öka tillgängligheten för de
människor som idag har begränsade möjligheter att gå på underhållning med musik och sång samarbetar SV Väst med Röda korset i
Färgelanda.
Under året har vi haft 20 kulturarrangemang på seniorboendena
Håvestensgården och Solgården.
Jan Svensson, som även är cirkelledare för SV, har medverkat vid fyra
tillfällen, Johan Pettersson vid fem.
En annan populär underhållare är
Gunnar Ahlbom.
Vår medlemsorganisation SPF Seniorerna har en kör som kallas Genagruppen. Denna kör anlitade vi vid
ett tillfälle, liksom Lilla Bandet från
Färgelanda.
Det har varit mellan 19 och 41 deltagare vid dessa kulturprogram.
Även i Trollhättan och Vänersborg

har vi medverkat till kultur inom
äldreomsorgen. SV Västs Leif Larsson har genomfört inte mindre än
65 spelningar på äldreboenden som
Strömkarlsgården, Humlan och
Tärnan. Även vid Träffpunkter
såsom Blåvingen och HSB har vi
tillgängliggjort musikunderhållning.
-Leif spelar keyboard och sjunger
klassiska sånger som Sjösala vals,
Öppna ditt fönster och Svinsta skär,
berättar SVs Ammii Asplund.
Leif har med sig ett sånghäfte med
över 50 sånger och detta delas ut så
publiken kan sjunga med. Publikantalet har varit allt mellan 10 och 70
personer beroende på vilket äldreboende som besökts.
-Musiken är ett väldigt uppskattat
inslag för de äldre, poängterar
Ammii, och Leif är en mycket omtyckt musiker.

Henrik från Scotts på Seniordag i Åmål

Måndagen den 5 november genomförde Studieförbundet Vuxenskolan
en seniordag tillsammans med
Samverket i Åmål . Vi hade en
mässa där cirka 25 olika aktörer,
organisationer, kommunal
verksamhet och företag deltog.
-Vi bjöd på fika, underhållning med
Henrik Strömberg från dansbandet
Scotts samt att deltagare vid mässan berättade om sin verksamhet
från scenen. - Henrik fick stående
ovationer och fick sjunga flera
extranummer, ler Lena Hesselroth

Åmåliterna fördjupar sig

-När Studieförbundet Vuxenskolan
fick erbjudande om att förhandsboka den bok som Dick Harrisson
skrivit om Dalslands historia och
som skulle släppas under hösten,
föddes tanken om att starta studiecirklar med boken som utgångspunkt, tänker SVs verksamhetsutvecklare Lena Hesselroth tillbaka.
Vi beställde böcker och kontakt togs
med SPF Åmåliterna om idén, som
de snabbt nappade på! En föreläsning var bokad och det blev en bra
start på cirkeln.
-Intresset var stort och cirkeln består av tio deltagare inklusive ledare, berättar Lena. De har redan
under hösten insett att det finns
mycket att se. Därför har deltagarna
redan nu planerat att fortsätta 2019
och att då även göra studieresor.
-En lyckad historisk cirkel och ett
bevis på ett bra samarbete mellan
SV och SPF Åmåliterna! understryker Lena.

Temadag om Stroke

från SV Väst.
Några exempel på deltagare: DHR,
Neuroförbundet, Reumatikerföreningen, Synskadades förening, SPF
Seniorerna och PRO. Flera olika
kommunala verksamheter deltog,
såsom anhörigstöd, fritidsbanken,
yttrehemtjänst och Samverket, och
så Studieförbundet Vuxenskolan då,
förstås.
Det kom minst 200 personer denna
eftermiddag vilket vi ser som ett
väldigt lyckat arrangemang,

Den 24 april hade vi en temadag om
stroke på Bohusläns Museum i
Uddevalla. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning och kommer ofta blixtsnabbt och inte sällan helt utan förvarning.
Från att ha varit helt frisk får personen inom loppet av några sekunder
eller minuter påtagliga symtom.
Men det händer också att spåren av
stroke växer fram stegvis under ett
dygn eller ännu lite längre tid.
-Vi hade en paneldebatt som var
väldigt intressant, menar SVs Ewa
Lantz. I paneldebatten deltog bl.a.
Annelie Antonsson, anhörigsamordnare i Lysekils kommun, Joana
Kristensson, logoped vid Högsbo
sjukhus och Karin Rex Svensson,
anhörig, med Åsa Enarsson som
skicklig moderator.
Dessutom talade Karin Rex om hur
det är att vara anhörig till en strokedrabbad.
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Fokus: Slöjd och hantverk
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.

Återbruka dina tygbitar genom att svetsa

Lödning/svetsning av tyger är något
som blivit väldig populärt och vi har
haft både workshops och cirklar på
Restad Gård i Vänersborg och i
Trollhättan.
-En grupp som jag särskilt minns,
ler verksamhetsutvecklaren och
ledaren Lena Bark, det är sju härligt
glada LRF-kvinnor från Västra Tunhem. Det blir alltid mycket skratt i

början och sedan helt plötsligt blir
det helt tyst, då alla blir överväldigade om hur mycket vackert man
kan göra.
-Jag har också haft en grupp
kvinnor från Fyslab på NÄL, som
också testade detta hantverk,
fortsätter Lena.
Om man skall beskriva detta är att
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man istället för att använda nål och
tråd tillför värme med hjälp av en
lödpenna för att svetsa ihop tygbitarna. Underlaget är en nålfiltsmatta. Tygerna man använder
måste innehålla syntet som då
smälter när man tillsätter värmen
från lödpennan.
-Ett perfekt sätt att återbruka gamla
tygbitar! utbrister Lena.

Slöjdklubben Lövet

Under flera år har SV Väst bedrivit
verksamhet tillsammans med föreningen Slöjd och Konsthantverk
kring Älven. Slöjdklubben Lövet,
med cirkelledaren Tord Andersson i
spetsen, har varit en samlingspunkt
för barn och unga med slöjdintresse.
-När deltagarna i Slöjdklubben nu
blivit lite äldre blev det dags att rekrytera en ny generation slöjdare,
berättar SVs verksamhetsutvecklare
Annika Törnqvist. Vi inbjöd till en
prova på att tälja-workshop i form
av ett öppet hus på Lödöse museum
den 26 augusti.

Vävföreningen Väfveriet

Workshopen var välbesökt och ett
30-tal föranmälningar gjordes.
-Målgruppen var barn och unga 617 år, men även många föräldrar visade intresse för att vara med, säger
Annika.
Deltagarna fick lära sig hur man täljer och lite tips och trix för att
lättare kunna hitta material ute i
naturen. Material att tälja i fanns på
plats, liksom knivar att låna. Under
workshopen kunde man även prova
på lite annan slöjd som till exempel
luffarslöjd, tovning och plåtslöjd.

-Sex glada damer väver så att det
står härliga till, sammanfattar Mac
Lundquister, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Verksamheten görs tillsammans med Vävföreningen
Väfveriet.
Deltagarna träffas varje vecka och
väver allt möjligt; mattor, dukar,
lakan, tyg till kläder. De ställer
ibland ut sina alster på olika slöjdutställningar.
Mac berättar att deltagarna brukar
säga att ”Det är så roligt att höra
folks reaktioner när de ser vad vi
skapat.”
Deltagarna brukar även besöka utställningar med relevanta teman.
-Med andra ord, avslutar Mac, en
grupp aktiva kvinnor som älskar
utmaningar och är mycket stolta
över vad de åstadkommer.

Maria brinner för återbruk

Maria Schmidt Larsson är cirkelledare och verksamhetsutvecklare
för Studieförbundet Vuxenskolan
avdelning Väst. Hon brinner för att
få människor att älska de kläder de
redan har och att göra det länge.
Det är det mest hållbara när det
gäller kläder, använd dem själv, så
länge som möjligt.
-När du tröttnat på dem, de har fel
passform eller de börjar bli slitna är
det dags att se på dem med nya
ögon, utropar Maria entusiastiskt.
Kan de få ett nytt liv? Ett nytt användningsområde? De slitna byxorna blir snyggt fräcka med lappar
och broderier. Eller en lite för trång
jacka sys om och blir bekväm att ha
vid trädgårdsarbete. Avkapade
jeans blir verktygsbälte, två slitna
plagg blir ett. Möjligheterna är
oändliga när skaparglädjen får utlopp. Ännu roligare är det att göra
det tillsammans.

Maria fullkomligt bubblar när hon
pratar om möjligheterna kring redesign. Hon har under 2018 bland
annat lett en studiecirkel där hon
och övriga cirkeldeltagare skapat
trädgårdskläder av textilt återbruk.
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Cirkeln ingick i Leaderprojektet
Ekobesöksnäring Ålgårds kvarn och
Såg och Utsikten Ekoby, men Maria
har även hållit föredrag på Tjörn.

Fokus: 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.

#MeToo—och sen då?

Under våren 2018 träffades en
grupp vid tre tillfällen i Trollhättan
för att diskutera hur en kan gå vidare efter #metoo-rörelsen.
Det var sju deltagare i cirkeln. Deltagare med olika åldrar, kön och
etnicitet, vilket gjorde att gruppen
kunde prata om samma sak men
med olika infallsvinklar.

-Fokus låg inte på egna historier för
det har vi hört nog av, framhåller
SVs Ammii Asplund som själv deltog i cirkeln, utan hur vi ska gå vidare? Hur bemöter vi diskriminerande kommentarer? Hur bemöter
vi folk? Hur uppfostrar vi våra
barn?
En annan viktig diskussion handlade om den tystnadskultur som
finns, hur vi ska våga störa grannar
44

när vi hör att det är bråk, att inte
sitta tyst på jobbet eller i skolan när
någon blir trakasserad.
-Vi var alla jättenöjda med våra
träffar, säger Ammii. Alla hade på
något sätt tagit med sig lärdomar
och sedan berättat om dem för vänner, familj och bekanta. Vi tyckte att
det var så bra och intressant att vi
fortsatte med nya träffar under hösten 2018.

Musikhjälpen – Allas rätt att funka olika

I december månad har under de
sista elva åren Musikhjälpen drivits
av Radiohjälpen, Sveriges Radio och
SVT. Bland annat flyttar tre programledare in i en glasbur och samlar in pengar till Radiohjälpen.
Varje år har haft ett tema, såsom
Rent vatten, Alla kvinnor ska överleva sin graviditet och Barns rätt att
gå i skolan under krig. Årets tema
var Allas rätt att funka olika, med
fokus på personer med funktionsnedsättning världen över.
-FUB i Lysekil har under alla år jobbat med temat för musikhjälpen,
dels har det varit kul att samla in

pengar men framför allt har det varit lärorikt, framhäver SV Västs Annie Pettersson. De senaste åren har
det skett i cirkelform. Sveriges Radio har haft bra material på sin
hemsida för skolorna och detta har
använts i Lysekil.
Deltagarna har på ett lättfattligt sätt
lärt sig om att alla i världen inte har
det så bra och att man måste hjälpa
dem. -Året med alla kvinnors rätt
att överleva sin graviditet har verkligen fastnat hos dem, säger Annie
med eftertryck, och de har lärt sig
om problem i världen.
-2018 års tema med Funktionsned-

sättning låg nära dem själva och vi
ville samla in lite pengar, fortsätter
den engagerande Annie. Vi kontaktade Kulturcentrum Väst i
Stenungsund och Goa Gänget i Lysekil och satte upp en musikkväll på
Bohusläns museum i Uddevalla.
-Radion kom och intervjuade oss
och det blev både sång, musik, dans
och teckensång, njuter Annie. Det
blev även en kort information om
funktionsnedsättningar. Det blev
några kronor som sattes in på Musikhjälpens konto och det kändes
bra att vi har varit ett av 606.337
engagemang och bidragit till de insamlade 50.550.204 kronorna.

Det finns väl bara ett parti?

-Tillsammans med Kultur & fritidscentra i Tjörns kommun har vi genomfört studiecirkeln “Mitt val”,
berättar verksamhetsutvecklare
Ann-Marie Myllykangas, materialet
på sju sammankomster hopträngt
till tre gånger. Det var varit väldigt
roligt och givande på flera sätt.

-Cirkeln kändes väldigt viktig,
särskilt när en deltagare uttryckte
att hen bara trodde det fanns ett
parti i kommunvalet på Tjörn, säger
Ann-Marie med eftertryck. Då
kändes det som att detta verkligen
gav någonting.
När deltagarna fick frågan vilka frågeställningar som de tyckte var särskilt viktiga, blev svaret bl.a. trygghet, fler poliser och LSS, men även
jämställdhet togs upp.

Det var sex mycket intresserade deltagare som var väldigt aktiva i diskussionerna.

#ViMåstePrata– Handbok för demokrater

Över hela landet växer engagemanget för demokratin, Vissa menar att demokratin är hotad. Andra
att den bara behöver vitaliseras.

mokrater till dem, berättar SVs
Annie Pettersson. De fick även medskickat frågeunderlaget man kan
använda till.

Oavsett vilket behöver vi prata,
lyssna och mötas. Att vaccinera
samhället mot odemokratiska krafter går inte. Men vi kan alla träna
oss i demokratins metoder och
verktyg. Ett bra sätt är att engagera
sig i en förening.

Cirkeldeltagarna träffas varje tisdagskväll och hoppas att gruppen
blir större efter årsskiftet.

Under hösten kom det några kvinnor och en man som kände att det
var dags att ta tag i demokratifrågorna - speciellt efter utgången av
årets val – till SV-expeditionen i Lysekil. De började i liten skala med
möten för att lägga upp strategin.
-Jag beställde hem Handbok för De-

Nästa steg i deras demokratiarbete
var att starta upp Fridays for future.
Det är en rörelse inspirerad av
Greta Thunbergs kamp för klimatet.
De samlas varje fredag och delar ut
flygblad på stan, lite olika teman
men grunden är arbetet för en hållbar framtid.
-Nu blir det spännande 2019 att
följa dem och hjälpa dem bli en
större grupp, säger Annie med inlevelse.
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Det är inte bara i Lysekil som engagemanget för demokratifrågorna är
stort. Studieförbunden (i samverkan, f.d. Folkbildningsförbundet)
har under året startat en hemsida,
#vimasteprata. Det finns en annan
bok, Demokratihandboken – prata,
lyssna, förändra! med tips om hur
en kan ta sitt engagemang vidare.
Särskilda föreläsarlistor har tagits
fram.
År 2021 är hundra år sedan det
första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. – Redan nu
påbörjar vi arbetet inför detta.

Fokus: Lokal närvaro
SV finner det av största vikt att
bibehålla den lokala närvaron
för att stödja och utveckla SVs
verksamhet lokalt i våra kommuner. Detta gör vi bl.a. genom att skapa, vidareutveckla

och underhålla lokala nätverk.
SV Väst jobbar fortsatt för lokalt engagemang, där utvecklingsråd är en konkret möjlighet.

Föreningsnätverk på Orust

Tillsammans med initiativtagaren
Lena Kjellman från Föreningen
Flatön och Åke Knutsson från
Ellösparken bjöd Studieförbundet
Vuxenskolan in föreningar på Orust
till Ellösparken den 6 februari för
att bilda ett föreningsnätverk.
-Kvällens föreläsare var Sigvard Utbult från Hönö som berättade om öråden i Öckerös kommun, berättar
Ulla-Britt Bagge från SV Väst, han
berättade hur de bildats och hur de
fungerar som en remissinstans till
kommunen.
Efter kaffe och mingel fördes det
diskussioner i smågrupper om att
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bilda nätverk och hur det i så fall
skulle se ut, om det skall vara en arbetsgrupp/styrgrupp som samordnar arbetet och hur vi kommunicerar med varandra. Orust kommun
var inbjudna och kommunchefen
Jan Eriksson närvarade tillsammans med kanslichefen Börje Olsson.
Till kvällen kom ett 50-tal personer
från cirka 20 olika föreningar.
-Och ett föreningsnätverk, det bildades, säger Ulla-Britt, som tidigare
även varit med och startat ett hembygdsråd på Orust, med ett leende.

Sverige är kallt — med varma människor

Vi möter dem varje dag. Ledaren
som utan betalning leder en cirkel
för blivande gode män, personen
som leder en kör eller lär sina vänner i kulturföreningen att sy dräkter
till nästa föreställning. Politikern
som läser in sig på socialnämndens
handlingar.
Den ideella personen som utan betalning öppnar hembygdsgården
varje lördag, personerna som ur
egen ficka bekostar garn och stickar
och virkar för att barn i fjärran länder ska få värme i kylan. Volontären
som utan tanke på egen vinning
hjälper nyanlända till rätta i det
svenska samhället.

Dessa rader tillägnas alla er som
ställer upp utan lön eller annan ersättning för andra människors
skull. Ni som med brinnande engagemang är föredömen för det goda
samhället. Ideella. Frivilliga. Volontärer. – Kärt barn har många namn.
Varje dag visar hundratusentals
svenskar vad medmänsklighet, solidaritet och humanism innebär i
praktiken. Ett ideellt och brinnande
engagemang – vilken drivkraft,
kompetens och resurs det finns
inom civilsamhället! Det frivilliga
och oavlönade arbetet som inte nog
kan förklaras vilken betydelse och
vilket mervärde det har för vårt
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