Hållbar
utveckling

Lokal
kraft

Integration

VeBe 2019 omslag.indd 1

2020-02-17 11:22:06

Innehåll
Tack för ett fantastiskt år ........................ 3
För att du är född nyfiken ....................... 4
Kommuner:
Ale....................................................... 5
Bengtsfors .......................................... 6
Dals-Ed ............................................... 7
Färgelanda ......................................... 8
Kungälv .............................................. 9
Lilla Edet .......................................... 10
Lysekil ............................................... 11
Mellerud ........................................... 12
Munkedal ......................................... 13
Orust................................................. 14
Sotenäs ............................................. 15
Stenungsund .................................... 16
Strömstad ..........................................17
Tanum .............................................. 18
Tjörn ................................................. 19
Uddevalla .................................... 20-21
Trollhättan ....................................... 22

Vänersborg ....................................... 23
Åmål ................................................. 24
Folkbildning på export .......................... 25
Prio:
Drivande kraft i föreningsliv ...... 26-27
Begränsade möjligheter ............. 28-29
Integration...................................30-31
Funktionsrätt ............................. 32-33
Pedagogisk utveckling ...................... 34
Digital utveckling ............................. 35
Innovation och förnyelse—Projekt.. 36-37
Fokus:
Hållbar utveckling ...................... 38-39
Seniorer ...................................... 40-41
Slöjd och hantverk ..................... 42-43
Samhällsaktör ............................ 44-45
Jämställd folkbildning ..................... 46
Sammanfattning av året:
Demokratistärkande.............................. 47
Styrelsens sammansättning……………….47

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.
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Tack för ett fantastiskt 2019
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För att du är född nyfiken
Till oss, Studieförbundet Vuxenskolan, SV, kommer människor för
glädjen att lära nytt – inte för att
det står i en viss läroplan eller för
ett betygs skull. Deltagarna kommer
frivilligt för att vi människor är
födda nyfikna. Med en motivation
inifrån, likt små barn som utforskar
världen genom att experimentera
med allt de stöter på, i samspel med
sin omgivning, har våra deltagare
funnit lusten att lära.
När de nya kunskaperna föder viljan att ställa hundra frågor till för
att lära mer och mer – då har vi i SV
lyckats!

Vi i SV Väst är cirka 40 tjänstepersoner, 1.500 cirkelledare (de
allra flesta ställer upp helt utan ersättning) och en styrelse med 12
ideella ledamöter, som arbetar för
folkbildningen. Vi tänker att vi
jobbar som Möjlighetsskapare.
Glädjen att se någon utvecklas är
vår drivkraft.
Tack alla ni 13.458 unika personer
som deltagit i vår cirkelverksamhet
under året, tack för att ni gett oss
glädje och kommit med er
Nyfikenhet! Tack alla ni drygt
294.000 besökare som kommit på
våra kulturprogram!

Glädje är grunden för ett livslångt,
livsvitt lärande. Hos Studieförbundet Vuxenskolan får deltagarna
växa och utvecklas på egna villkor.
SVs verksamhet riktar sig brett och
utgår från var och ens intressen 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.
Mötesplatsen i sin bredaste definition är en styrka.

Visste du att SV

Mia Ekegren, avdelningschef

Väst...

...omfattar 19 kommuner—och har verksamhet i alla 19. Kommunerna har cirka
409 000 invånare?
...har 1 483 cirkelledare och 32 tillsvidareanställda tjänstepersoner?
...under det gångna året genomförde 2 287 studiecirklar och 781 aktiviteter
annan folkbildning—som lockade 29 750 deltagare? Om vi räknar in de
uppdrag studieförbunden haft via Folkbildningsrådet hade vi 13 916 unika
deltagare i gruppverksamheten.
...genomförde 4 439 kulturprogram som totalt lockade 294 055 besökare?
...hade en omslutning på drygt 34 miljoner kronor?
...under 2019 anordnade 7 507 arrangemang? Alla närvarolistor utlagda i en
enda rad skulle sträcka sig en bra bit över två kilometer! (Nu gör vi ju inte
det, för vi använder allt fler digitala e-listor—bra inte minst för miljön.)
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Språkcafé på utflykt

-Den 27 augusti åkte 14 personer
iväg med Språkcaféet till Prästalund, Starrkärr-Kilanda hembygdsförening, berättar Mac Lundquister,
verksamhetsutvecklare på SV Väst.
På området finns åtta olika gamla
hus, från både 1600- och 1800-tal,
som förts dit under årens lopp, det
senaste flyttades dit år 2000.

fattande samlingen av snickarverktyg ger en god uppfattning om
"alesnickarens" dåtida välsorterade
utrustning.

Museets välordnade samlingar innehåller över 2.000 föremål, som
belyser den gamla allmoge- och
sockenkulturen. Särskilt den om-

Gruppen guidades runt av medlemmar från hembygdsföreningen.
De gamla föremålen och verktygen
väckte både undran och nyfikenhet

-Här finns också inredningar och
detaljer från konstnären Ivar Arosenius’ bostad i Älvängen, påtalar
Mac.

hos alla. Det var inte många som
kände igen eller visste vad en besman eller skäktkniv var, varken
svenskar eller nysvenskar.
Det blev många frågor och mycket
diskussioner hur livet tett sig i Sverige fram till bara för 50 år sedan.
Då hade de flesta sin utkomst från
jordbruket medan det nu är en
mycket liten del som arbetar med
det.
Språkcaféet hade totalt 186 deltagare under året.

”Ett av de enklaste sätten att
kompostera på” Anna Theorin
Faktaruta Ale
Studiecirklar
(timmar)

Odla på liten yta
3 022

Kulturprogram
(arrangemang)

103

Annan folkbildning
(timmar)

259

Unika deltagare

453

I Ale finns en grupp människor som
kallar sig Trädgårdsälskare i Ale. De
är mycket aktiva och träffas ofta för
att åka runt och besöka olika trädgårdar och odlare. De byter idéer,
plantor och fröer mellan sig. I början av året bjöd SV in trädgårdsmästare Anna Theorin till en föreläsning om att odla på liten yta.
Hon visade bilder och gav odlingstips.
-Vi fick bland annat lära oss vilken
jord som är bra och hur man förbättrar jord som har för mycket lera
eller sand, berättar Mac. Dessutom
fick vi lära oss hur vi bör gödsla på
bästa sätt och vad för växter som
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passar på små ytor. Anna berättade
att ett av de enklaste sätten att kompostera på är att lägga ut det som
ska komposteras i rabatterna direkt.
Det kväver ogräs och maskarna tar
hand om de vissnande växterna,
drar ner dem i jorden och omvandlar dem till nyttigt godis för växterna i rabatten direkt.
-Anna Theorin pratade också om att
täckodla och odla i högbädd, fortsätter Mac, vilket passar extra bra i
den lilla trädgården. Efteråt blev det
många frågor om trädgårdar i allmänhet och speciella trädgårdsproblem i synnerhet.

Ger ut sin första bok som 79-åring

Solveig Andersson har varit cirkelledare hos Studieförbundet Vuxenskolan i många år. Bland annat har
hon varit cirkelledare i vävning i
Anebros Bygdegård under årtionden.
Hon har förutom sitt eget engagemang deltagit i studiecirklar, en av
dessa var en skrivarcirkel som
anordnades i samarbete mellan
Dalslands Skrivarförening och SV.
Några av de texter som Solveig
skrivit genom åren finns med i den

nyutgivna boken ”Tankar, fantasier
och en gnutta sanning” som hon nu
givit ut. Solveig har ett passionerat
intresse för ord. Hon säger själv att
det finns så mycket roligt att berätta
och får hon en idé vill hon genast
skriva ner historien. -Jag har fått
höra och läsa flera texter hon skrivit, berättar verksamhetsutvecklare
Lena Hesselroth.
-Tänk att ett intresse och en studiecirkel kan leda till en debutbok vid
79-års ålder! utbrister Lena.

”Det finns så mycket roligt att
berätta” Solveig Andersson
Faktaruta Bengtsfors
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)

Alltorp—ett gammalt tingshus med liv

1 085

65

Annan folkbildning
(timmar)

257

Unika deltagare

285

Under 2019 påbörjades ett nytt
samarbete mellan Julmarknaden i
Alltorp och Studieförbundet Vuxenskolan. Föreningen bedriver—sitt
namn till trots—också verksamhet
på sommaren, med möjlighet till att
handla hantverk, köpa sig en god
fika i själva Tingshuset och uppleva
de gamla byggnaderna och miljön
kring runt omkring Tinghuset i Alltorp, Ödskölt. Samarbetet har lett
till utställningar, föreläsningar, musikunderhållning och möjlighet för
besökarna att prova på olika hantverk i workshop-form.
Louise Klang har varit med från
6

start och är en eldsjäl som tillsammans med sin dotter Anna jobbar
för verksamheten i föreningen.
-Det har varit fantastiskt kul att få
lära sig mer om den gamla byggnaden och verksamheten runt Tingshuset, säger verksamhetsutvecklare
Lena Hesselroth. Jag har fått lära
mig historia och sett de flesta
skrymslen i stora byggnaden. En
kulturhistorisk skatt i Bengtsfors
kommun!
-Har ni inte besökt Alltorps Tingshus så rekommenderar jag det
varmt, fastslår Lena, så gör ett besök under 2020!

Boots och hattar på countryfest

Dals Ed. 2.900 personer besökte
festivalen som ägde rum 31 juli – 1
augusti och Jonas Månsson, ansvarig för festivalen, meddelade att det
blir en ny festival nästa år igen.
Huvudattraktionen i år var Sveriges
countrydrottning nummer ett, Jill
Johnson. Övriga artister var följande: Gabriel Kelley från Georgia,
USA, countrybandet Halm från
Umeå, Don Redmon från Finspång,
äkta paret Linda och Peter Dahl
från Degerfors med gruppen
Meadow Creek, Dalslands egen
Boots, hattar och andra accessoarer
fanns givetvis hos publiken när Studieförbundet Vuxenskolan Väst i år
medverkade i Sveriges största
countryfestival, Eds Countryfest på
Bergslätts idrottsplats i utkanten av
Faktaruta Dals-Ed
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

countrydrottning Amelia (Skogfält)
och Bröderna Lindeberg (Björn och
Anders) som under 80-talet hade
bandet BAO (långt före Benny Andersson). Countryfesten avslutades
med hemmabandet Tricky Trail där
Countryfestens Jonas Månsson
frontade.
Eds Countryfest blev totalt väldigt
lyckad. Mycket tyder på att det blir
en tvådagars-festival 2020. -Vi ser
med glädje fram emot denna! säger
Anders Hansson, verksamhetsutvecklare på SV.

”Det blir en ny festival nästa år
igen” Anders Hansson
Symaskinerna igång i gamla syfabriken

937

23

8

85

Den gamla syfabriken i Ed fanns
kvar fram på 80-talet och är numera ett utvecklingscenter. Här
hade Studieförbundet Vuxenskolan
Väst sömnadscirklar under våren.
-Nu har det kommit fram symaskiner i fabriken igen, berättar verksamhetsutvecklare Elisabeth Örn
7

nöjt, det har varit fem deltagare. De
har ritat mönster och lärt sig att sy
sina egna plagg.
-Det kommer även andra deltagare
”drop-in”, fortsätter Elisabeth. De
vill till exempel lära sig lägga upp en
kjol eller annat.

Ett helt vanligt liv med musik och hantverksglädje

Vi har sjungit våra sånger
Vi har öppnat våra liv
Vi har visat vår längtan
Till ett helt vanligt liv
att få vara som vi är
att få vara som vi är

drömmar. Grupperna har träffats
under två års tid och sjungit
offentligt på caféer, i kyrkor och
folkhögskolor. De har även spelat in
en skiva.

(Text och musik: Jan Svensson,
Färgelanda)
Studieförbundet Vuxenskolans ambition är att påverka samhället i en
positiv riktning och bidra till bättre
förutsättningar för ett socialt
deltagande och tillhörighet. I
Färgelanda har vi bland annat gjort
detta genom cirklar i Musikglädje.
Deltagarna i verksamheten har fått
vara med och påverka sin vardag
genom att stå framför publik och
därigenom öka sitt självförtroende
— och därefter söka sig vidare i sina
Faktaruta Färgelanda
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)

handlar om att få gamla och unga
att visa och prova hur hantverk använts förr och hur man använder
hantverket idag.

Janne och Lasse, som har lett dessa
cirklar, har också skrivit egna låtar.
Gruppen har framfört sånger som
handlar om att alla människor får
vara som de är.

-Verksamheten ska bidra till att öka
mångfalden och förståelsen för att
människor kan påverka sin förmåga
att skapa och göra saker tillsammans, menar Elisabeth Örn, SV
Väst.

Studieförbundet Vuxenskolan har
under året startat arrangemang för
hembygdsföreningar på olika platser i Färgelanda kommun. Det

SV har även hjälpt en ny kulturförening för nysvenskar, vars syfte är
att lära sig att jämföra den svenska
kulturen med sina egna.

”Alla människor får vara som de
är” Elisabeth Örn
Deckarklubben

2 087

59

Annan folkbildning
(timmar)

162

Unika deltagare

520

-Nytt för i år är våra läsecirklar
”Deckarklubben” under ledning av
Ros-Marie Ullestad, berättar Elisabeth Örn, SV Väst, glatt.
Deltagarnas gemensamma intresse
var att läsa olika typer av spänningsromaner. De flesta läste fysiska böcker men någon föredrog
ljudbok. Någon tyckte bäst om
svenska eller nordiska författare,
någon läste gärna brittiska eller
amerikanska.
-Från början blev temat ”Vad äter
och dricker man i romanen?”, fortsätter Elisabeth. Senare lästes bland
annat en gemensam författare, men
olika titlar.
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-Funderingar finns nu om att göra
en resa till en plats där man kan
uppleva den fysiska miljön från någon deckare och eventuellt få en
guidad tur, avslutar Elisabeth – och
det hörs att hon är en hugad spekulant på att få följa med på en sådan
resa.

Workshop i sagofoto

Sju deltagare lärde sig fotografera i
sagans värld under ledning av fotograf Maria Lindberg.

samt samarbeta med modeller,
kunde de skapa vackra foton direkt i
kameran.

-De skapade magi i dagarna två
med Marias speciella sagostil, berättar verksamhetsutvecklare
Hanna Nyqvist på Studieförbundet
Vuxenskolan Väst.

-Vi tog dem sedan även steget
längre med efterbehandling i
Lightroom Classic och Photoshop
CC i datorn som ger den där extra
förtrollande och sagolika känslan,
fortsätter Hanna entusiastiskt.

Det var en tvådagars workshop för
dem som ville lära sig ta magiskt
vackra sagobilder. Genom att lära
sig planera, hitta rätt omgivningar
och ljus, både inom- och utomhus,

”De skapade magi i dagarna två”
Hanna Nyqvist
Faktaruta Kungälv
Studiecirklar
(timmar)

Tror du att du kan förändra världen utan ansträngning?
3 873

Kulturprogram
(arrangemang)

189

Annan folkbildning
(timmar)

492

Unika deltagare

929

Den 5 mars kom Stina Oscarsson
till Kungälv och pratade under temat ”Tror du att du kan förändra
världen utan att anstränga dig?”
-En mycket inspirerande föreläsning, som lockade 56 personer under #Vimåsteprata-kampanjen, berättar Hanna Nyqvist från SV Väst.
Föreläsningen berörde hur man
skapar förändring i ett samhälle
utan våld. Kort sagt: vad som krävs
för att demokratin ska upprätthållas.
En viktig inspirationskälla för Stina
är den amerikanske tänkaren och
9

Right Livelihood-pristagaren Gene
Sharps idéer om icke-våld som medel för samhällsförändring.
-Föreläsningen kastade sig mellan
teorier om demokrati och samhällsförändring samt gav konkreta exempel på lyckad aktivism, säger
Hanna förnöjt.
Världen förändras hela tiden, men
om vi vill vara med och påverka hur
den ska förändras då måste vi nog
anstränga oss lite!

Gärdsgårdscirkel på Åsbräcka bygdegård

Gärdsgården har en tusenårig historia på den svenska landsbygden. I
dag märks ett växande intresse för
den gamla traditionen att bygga
gärdsgård. Tillsammans med Åsbräcka bygdegårdsförening genomförde Studieförbundet Vuxenskolan
Väst en studiecirkel i att bygga
gärdsgård. Sakkunniga i hantverket
var Elin Nordlinder och Mikael Lorentzen. Cirkelledare var Gunnar
Göransson och Anders Holmqvist.
-Cirkeln hade flera olika moment,
förklarar verksamhetsutvecklare
Annika Törnqvist på SV. Först en
webbaserad utbildningsdel, sedan
en del i skogen för att samla material och därefter byggandet av själva
gärdsgården. Allt fler vill lära sig
bygga gärdsgård – ett naturligt, miljövänligt hantverk som bara blir
Faktaruta Lilla Edet
Studiecirklar
(timmar)

vackrare med åren. Grundprincipen
när man bygger gärdsgård är densamma i dag som för tusen år sedan. Trästörar bränns av i botten,

för att förhindra röta, och sticks sedan ner parvis i jorden. Mellan störparen lägger man slanor som binds
fast vid störarna med vidjor.

”Ett naturligt, miljövänligt hantverk” Annika Törnqvist
Augustimusik på Ljudaborg

3 971

Kulturprogram
(arrangemang)

138

Annan folkbildning
(timmar)

806

Unika deltagare

612

Under året har SV i Lilla Edet gått
in i ett samarbete med Lilla Edets
kommun och Lödöse museum för
att starta upp Augustimusik på Ljudaborg. –En konsertserie som tidigare drevs i kommunal regi men legat nere några år, fastslår SVs
Annika Törnqvist. Ljudaborg är en
utomhusscen som ligger precis
bakom Lödöse museum.
Den 15 augusti genomfördes två
konserter, med artisterna Harriet
Nauer och Elin Teilus och Rickard
Åström. Harriet Nauer är en singer/
songwriter från Trollhättan. Elin
Teius är en artist med samiskt påbrå och hon framförde material,
10

bland annat jojkar, från sitt senaste
album Illemij – To life. Hon kompades på keybord av Rickard
Åström som också producerat albumet. Även Jens Ericson från Lilla
Edet var med och spelade.
-Konserterna fick hållas inomhus på
museet på grund av vädret, fortsätter Annika, men arrangemangen
var i princip fullsatta och publiken
mycket entusiastisk. Förhoppningen är att göra ett större
programutbud inför 2020 och
utveckla konceptet Augustimusik på
Ljudaborg.

Gosedjur till Swaziland under World wide knit

World wide knit in public-day startades 2004 av Danielle Landes för
att man skulle kunna träffas och
sticka ihop och visa upp sitt hantverk. Det bestämdes att det skulle
vara andra lördagen i juni varje år.
Första året var det 25 stickgrupper
som träffades.
-Och det växer och växer! utbrister
entusiasten och verksamhetsutvecklaren Annie Pettersson på SV. 2016
stickades det på 1.015 offentliga
platser i 57 länder över hela jorden!
SV Väst har varit med i många år. I
Lysekil brukar vi knyta ihop det
med något bra välgörenhetsprojekt.
-Förra året stickade vi halsdukar till
hemlösa, säger Annie, inte utan
stolthet. I år stickade tio damer och
Faktaruta Lysekil
Studiecirklar
(timmar)

två herrar gosedjur, kaniner och
koftor till ett barnhem i Eswatini,
det ligger i Swaziland.
Och stolt det ska hon vara. Inne på
SV-expeditionen finns det resurser;
över en kubik med garn. Vi hoppas
att det gör några barn glada på

barnhemmet.
-Vi själva blev väldigt glada över att
sticka med nya och gamla vänner
och framförallt var det gott med
rabarberkaka och kaffe, avslutar
Annie.

”Och stolt det ska hon vara”
Latin, grekiska och språkkunskap

4 162

Kulturprogram
(arrangemang)

596

Annan folkbildning
(timmar)

390

Unika deltagare

731

-Äntligen, efter flera års funderande
och planerande, utbrister Annie
Pettersson, har vi fått ihop en grupp
med personer som vill läsa latin och
språkkunskap!
Johnny Strand från Brastad är en
pensionerad lärare som älskar
språk.
-Han sökte upp mig för två år sedan
med ett cirkelupplägg om språkkunskap och vi startade med en liten
grupp men det rann ut i sanden, säger Annie med ett sting av besvikelse i rösten.
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-I höstas ändrade vi till ”Latin, grekiska och språkkunskap” och nu har
vi en liten trevlig grupp på sex personer, fortsätter Annie nu med
glädje i rösten. De lär sig latin och
grekiska och härleder till svenska
ord.
När vi fått i gång denna cirkel så
kom det en annan av bara farten:
Antikens Aten och Rom och deras
betydelse för europeisk historia och
kultur.

Natur på recept

-Under cirkeln får deltagarna tips,
råd och kunskap för att bryta dåliga
vanor och skapa nya sundare vanor,
genom enklare mindfulnessövningar, olika sinnesövningar och naturkunskap, allt för att må bättre i vardagen, berättar Lena Hesselroth, SV
Väst.
Cirkeln bedrivs i sin helhet ute i
naturen, så det är kläder efter väder
som gäller! Och naturen suger, så
en medhavd fika i ryggsäcken
smakar alltid gott. Cirkeln följde
naturens uppvaknande och
Under vårvintern 2019 genomfördes det en ny cirkel i Melleruds
kommun, Natur på recept, med cirkelledaren Helena Sellering. Helena
är bland annat utbildad naturguide.

Faktaruta Mellerud
Studiecirklar
(timmar)

förändring från vinter till vår och
nästan sommar.
-De gick nästan samma slinga i skogen varje gång och fick då chansen
att se och uppleva hur naturen förändrades, nya blommor slog ut och
man upptäckte nya saker från gång
till gång, säger Lena med något
drömskt i blicken. Detta eftersom
deltagarnas naturuppmärksamhet
förstärktes under cirkeln, genom
mindfulness och genom ökad
kunskap om djur och natur!

”Allt för att må bättre i vardagen”
Lena Hesselroth
Blues-Göran med många intressen

2 619

Kulturprogram
(arrangemang)

146

Annan folkbildning
(timmar)

155

Unika deltagare

350

-Jag har haft en del samarbete med
Kulturbruket på Dal bland annat
kring en blueskonsert, berättar
Lena Bark, verksamhetsutvecklare
på Studieförbundet Vuxenskolan.
Där har jag kommit i kontakt med
Göran Karlsson, även kallad ”BluesGöran”. Många goa och givande
samtal har vi haft under året. Detta
har nu har utvecklats till en musikcirkel då Göran och hans bandkompisar träffas ungefär en till två
gånger i veckan.
-Göran har, tillsammans med några
andra ”gubbar” ett annat intresse;
gitarrer, fortsätter Lena. De är
samlare av gamla sådana och även
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av högtalare. De dokumenterar
deras historia och även deras bakgrund.
-Jag har haft glädjen att träffa dem
några gånger i deras lokal, helt
otroligt så häftigt, utbrister Lena.
Ett lika stort parallellt intresse är
att Göran håller på med bilar. -Oj,
då väcks ju mitt intresse av veteranbilar till liv, säger en entusiastisk
Lena. Detta betyder att vi med
största sannolikhet kommer att
starta en motorcirkel under 2020.
-Tänk vad folkbildning är givande,
avslutar Lena.

Bärfendal

Bärfendal är en gammal socken i
Munkedals kommun. Där bor cirka
250 invånare och det finns ett rikt
föreningsliv. Flera av föreningarna
har ett långvarigt samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
Äldst av samarbetsföreningarna är
hembygdsföreningen som bildades
1967, när man tog över den gamla
skolan som kommunen skulle lägga
ned. Bärfendals hembygdsgård är
sedan dess en välanvänd samlingslokal för bygden. Tillsammans med
hembygdsföreningen genomförs
flera kulturarrangemang varje år.
Under hösten 2019 bjöd vi tillsammans in alla föreningar och
andra intresserade till en utvecklingsdag, med syfte att spåna och
diskutera idéer till nya aktiviteter,
men även sätt att utveckla hemFaktaruta Munkedal
Studiecirklar
(timmar)

bygdsgården och bygden i stort.
Detta gjordes med en processledare
från Studieförbundet Vuxenskolan.
De idéer som kom fram sammanställdes, och nu har föreningslivet i
Bärfendal en mängd förslag att arbeta vidare med.
I Bärfendal finns en livaktig Vi
Unga-förening. Bärfendals Vi Unga
bildades 1974 och har sedan dess
ordnat Luciafirande i hembygdsgården varje år. Då brukar traktens
barn gå luciatåg, Detta har ofta

gjorts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Bärfendals Levande Landsbygd
startade som en utvecklingsgrupp
inom Hela Sverige ska levarörelsen. Nu är det en etablerad förening med stor verksamhet. Under
året har vi haft flera kulturprogram
tillsammans.
Studieförbundet Vuxenskolan ser
ljust på framtiden i samverkan med
Bärfendals föreningar.

”En helt ny aktivitet var
pilflätning” Karin Blomstrand
Fårfest och pilflätning med Munkedalsslöjd

3 118

Kulturprogram
(arrangemang)

252

Annan folkbildning
(timmar)

488

Unika deltagare

662

Föreningen Munkedalsslöjd är en
samarbetspartner sedan många år.
På senare tid har föreningen, med
ny styrelse, utökat sitt utbud och
sitt samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan.
-Den traditionella hantverksverksamheten har utökats med exempelvis StickLAN, berättar Karin
Blomstrand, verksamhetsutvecklare
på SV. En studieresa med stickentusiasterna till ”Fårfest i Kil” för
att lära sig om ullgarnet från grunden, har det också blivit.
En helt ny aktivitet var pilflätning
för att göra ännu finare i trädgården.
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-Ibland känner man som verksamhetsutvecklare att en förening
”fastnar” och inte kommer vidare,
fortsätter Karin, som har just föreningsutveckling som specialitet,
men om man har tålamod och
håller en nära kontakt, så släpper
det!

Det livsviktiga biet

Hur kan en så liten insekt ha så stor
betydelse för oss människors överlevnad?! Ungefär en tredjedel av
den mat vi äter kommer från växter
som bin och humlor pollinerar.

Ulla-Britt sammanfattar:
-En intressant och givande kväll.
SV Väst startar en nybörjarcirkel i
biodling varje vår på Orust – och på
en lång rad andra orter i vår avdelning. Cirkeln börjar på våren med
teori om livet i en bikupa och slutar
på hösten med färdigslungad honung. Vi har ett mycket gott samarbete med Biodlarnas Riksförbund,
en av SVs medlemsorganisationer.
Under 2019 genomförde vi 31 cirklar med totalt 372 deltagare.

Under året har Studieförbundet
Vuxenskolan anordnat ett föredrag
med Claes Fossum som föreläsare.
Claes, som även är cirkelledare, berättade och visade bilder om binas
betydelse och vad vi kan göra för att
hjälpa bina.
-Svåraste tiden för bina är på våren,
förklarar Ulla-Britt Bagge, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet
Vuxenskolan. Maten kan då vara
slut i kupan samtidigt som det är få
växter som ger något till bina.
Därför bör vi värna om sälgen som
blommar tidigt och ger mat till bina.

Faktaruta Orust
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)

”Svåraste tiden för bina är på
våren” Ulla-Britt Bagge
Segling till Lofoten

6 701

467

Annan folkbildning
(timmar)

1 301

Unika deltagare

2 088

80 personer kom till Kulturhuset
Kajutan i Henån när Fred Rekstad
visade bilder och berättade om en
segling som han och hans fru
Carina gjort.
-De startade i Svanesund på Orust
och seglade hela vägen till Lofoten
och tillbaka igen, berättar Eva
Gustafson på SV beundrande.
Under 3,5 månader besökte de platser från Freds barndom och även
släktingar till honom.
SV har ett gott samarbete med
Orusts kommun och Kulturhuset
Kajutan. Under året har vi tillsammans genomfört 47 kulturprogram.
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Världsdramatiken runt—maktstrukturer i klassiska texter

självklart Studieförbundet Vuxenskolan.
-Soroptomisterna är intressanta,
tycker Jenna Wennberg från SV
Väst, de driver ett projekt för att integrera ensamkommande kvinnor.

På internationella kvinnodagen
arrangerades ett event i Kulturhuset
Hav & Land med stort pådrag för
att uppmärksamma kvinnodagen.
Flera föreningar engagerade sig,
såsom Soroptimisterna, FNföreningen, ungdomsmottagningen,
flera partier, Sotenäs bibliotek och
Faktaruta Sotenäs
Studiecirklar
(timmar)

Dagen inleddes med en mässa där
samtliga fick tillfälle att visa sina arbeten och berätta om sina värdegrunder om ett jämställt samhälle.
Fram mot kvällen blev det levande
teater; Världsdramatiken runt – 90
minuters dramatisk kanon. Pjäsen
består av scener och texter kända

över hela världen, texter av Shakespeare, Molière, Strindberg,
Ibsen, Tjechov med flera.
-Vi har tagit oss friheten att göra
vårt eget urval bland de klassiska
texterna baserat på maktstrukturer
mellan man och kvinna, säger Paula
Ternström, som medverkar i pjäsen
tillsammans med Thomas Hedengren.
-Det hela avslutades med samtal
och reflektion med publiken kring
hur män och kvinnor porträtterats
genom tiderna, anger Jenna.

”Lanseringen av föreningen var en
succé” Jenna Wennberg
Kvalitetsfilm med Sotenäs Filmstudio

1 694

Kulturprogram
(arrangemang)

266

Annan folkbildning
(timmar)

379

Unika deltagare

402

Många i Sotenäs har saknat ett specifikt utbud av film i Sotenäs enda
biograf: smal kvalitetsfilm som
oftast är svårsålt på kommersiella
biografer.
Därför har det i studiecirkelform,
tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan, skapats en ny förening: Sotenäs filmstudio.
-Filmstudion startades med målet
att visa sex stycken filmer per termin, berättar Jenna Wennberg. Filmerna väljs fram tillsammans med
medlemmarna.
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Lanseringen av föreningen blev en
succé och filmerna som visats under
hösten har lockat många besökare
och resulterat i flera samtals- och
diskussionsgrupper.
-Som tidigare biografansvarig har
det varit väldigt roligt att kombinera mina tidigare erfarenheter
med min nya position som verksamhetsutvecklare för SV, säger en
mycket nöjd Jenna Wennberg.

Sociala media för föreningslivet
-Att finnas i det samtidsflöde som
så kallade sociala media utgör är
viktigt också för föreningslivet, hävdar Andreas Hansen, verksahetsutvecklare på Studieförbundet
Vuxenskolan. Därför samlades i oktober kulturarvsföreningar, från
framförallt kommunerna
Stenungsund och Tjörn, för en gemensam inspirationskväll, arrangerad av Studieförbundet Vuxenskolan och Bohusläns hembygdsförbund.

hembygdsförbund var inbjuden att
leda träffen, berättar Andreas. Sara
menade att Facebook är en bra kanal för att berätta om sin verksamhet, medan Instagram kan liknas
vid att skicka ett vykort, där en
glimt av något spännande lyfts
fram. Jämfört med att bara ha en
webbsida är fördelen med sociala
media möjligheten till interaktion
med läsarna, att kunna väcka engagemang och nå en spridning bland
människor med likartade intressen.

-En strategi för närvaron på sociala
media är viktig, menade Sara Williamsson. Kvällen avslutades med
några frågor för föreningarna att ta
med sig hem och återkoppla kring:
Vilka fördelar ser min förening med
att finnas på sociala media? Vad vill
vi berätta om, vad är mindre viktigt? Hur förverkligar vi användandet och fördelar ansvaret för arbetet? Kan en studiecirkel hjälpa oss
att starta upp arbetet och komma
igång?

Målsättningen var bland annat att
föreningarnas kunskap kring lokal
historia ska bli synlig för fler människor och att föreningens verksamhet får möjlighet att locka fler besökare.

-Titta på hur andra gör, var Saras
uppmaning. Ställ frågor i inläggen,
bjud in till interaktion!

-Självklart kan en cirkel ge denna
input! svarar Andreas Hansen med
eftertryck.

-Sara Williamsson från Skånes

Faktaruta Stenungsund
Studiecirklar
(timmar)

3 843

Kulturprogram
(arrangemang)

221

Annan folkbildning
(timmar)

986

Unika deltagare

1 563

”Med framgången i ryggen”
Andreas Hansen
Sju västsvenska band på Ucklums Bluesfestival
Satsningen på att skapa en lokal utomhusfestival i bluesens tecken gick
hem. Under en stundtals regnig lördag i augusti lockades nästan 400
besökare till Ucklum för att lyssna
på musik och umgås.
-Fantastiskt! utbrister Andreas
Hansen, verksamhetsutvecklare,
Studieförbundet Vuxenskolan Väst.
Föreningarna Produktionsdiket och
Ucklumgården svarade tillsammans
med Studieförbundet Vuxenskolan
för arrangemanget. Initiativtagare,
”festivalgeneral” och sammanhållande kraft var Stefan Olsson
från Produktionsdiket. På scenen
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fanns sju västsvenska band och det
framfördes musik från eftermiddag
fram till midnatt. Med en aktiv
marknadsföring byggdes ett stort
intresse för arrangemanget upp.
Genom samarbete med ett lokalt
bussbolag erbjöds möjligheten att ta
bussen från Stenungsund till
Ucklum och tillbaka.
-Med framgången i ryggen lever
drömmen att arrangera något liknande kommande sommar, avslutar
Andreas.

Biokol av bananskal och kottar

-I vår härliga kommun Strömstad
där sommaren speglas av turism,
hav, fisk och skaldjur finns naturligtvis också mycket annat i fokus
övriga årstider, säger Monika
Andersson, verksamhetsutvecklare
på Studieförbundet Vuxenskolan
entusiastiskt.
En underbar kväll sent på våren
bjöd SV och John Zweetsloot in till
sin fina trädgård för att lära ut hur
man gör biokol. Då hade de tio
deltagarna redan haft en teoriföreläsning i ämnet.
-Alla fick ta med sig vad som skulle
kolas och det var både bananskal,
vissnade blommor och kottar,
minns Monika. Det eldades i timmar och det slutliga resultatet kom i
form av att allt som lagts i tunnan
Faktaruta Strömstad
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

med lock hade kolats och blivit
svart men behållit sin exakta form.
Det var otroligt lärorikt och fascinerande att man kan ta tillvara allt

och återanvända det på flera sätt.
-Det ligger rätt i tiden med tanke på
hållbarhet och framtid, säger
Monika nöjt.

”Så möts man av mycket glädje”
Monika Andersson
Läsecirkeln Livsglädjen

1 237

152

69

258

I SVs fina lokaler i Strömstad pågår
flera olika cirklar året om, både biodling, akvarellmålning och
systugegäng, men också den härliga
cirkeln ”Livsglädjen ” som varje
onsdag läser och diskuterar olika
böcker under terminen.
-När man som verksamhetsutvecklare tittar in, så möts man av mycket glädje, gofika och massor av diskussioner av den lästa boken! utbrister Monika Andersson från SV
Väst. Denna cirkelgrupp består
endast av damer och den yngsta är
78 år och den äldsta är 92 år,
genomsnittsåldern i gruppen är 82
år. Man kan känna glädjen så fort
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man kommer in. Även tacksamheten att kunna fortsätta sin kamratcirkel termin efter termin känns i
hela rummet.

Kville Hembygdsarkiv

-Ett nytt möte som jag blev så fascinerad av var besöket hos Kville
Hembygdsarkiv, berättar Monika
Andersson, verksamhetsutvecklare
på Studieförundet Vuxenskolan. Ett
härligt gäng som varje vecka träffas
för att gå igenom mycket gamla bilder och försöka identifiera personer
och platser.
De har flera cirklar varje år och har
ett långt samarbete med SV. Det är
ett detektivarbete att känna igen
personer på svartvita bilder som är
både 50, 60 och 70 år gamla.
Gruppen får foton från olika håll,
letar fram gamla foton som de för
över till datorn för att sedan titta på
bilderna och notera namn på personer och platser de känner igen.

Faktaruta Tanum
Studiecirklar
(timmar)

Karin heter en av damerna. Hon är
90 år och en riktig eldsjäl. Hon har
tillsammans med IngBritt, som är
99 år, varit med sedan starten av
bildarkivet och de har full koll på
allt.
-De ville ta med mig ner i källaren
där det är märkta fotolådor överallt,
fortsätter Monika och myser, och
jag följde förstås med. Karin tog
fram en låda som visade sig vara
från ett bröllop 1957. Karin frågade

mig om jag såg damen i caféet när
jag kom, för det var hon som var på
bröllopsbilderna, men jag såg ingen
där. När vi sedan går upp möter vi
en dam som var bruden på bilderna
vi nyss sett. Otroligt häftigt! Hon
berättade om sitt bröllop för 62 år
sen och jag lyssnade fascinerat, säger Monika. Hade dessa foton inte
funnits hade denna historia inte berättats för mig idag.
-Helt otroligt! utbrister Monika.

”Hon är 90 år och en riktig eldsjäl”
Monika Andersson
Egen honung till kvällsteet

4 468

Kulturprogram
(arrangemang)

385

Annan folkbildning
(timmar)

347

Unika deltagare

685

Att få möjlighet att driva sin egen
biodling har lockat många deltagare
under flera år och Tanums populära
biodlingscirkel fylldes även denna
vår. Att lära sig allt från grunden
och varför honungen inte alltid är
lika i smak och färg är saker som är
intressant att lära sig.
-Under de tio teorilektionerna får
man veta om livet i bisamhället,
nödvändig utrustning, bigårdens
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första år, hanteringen av honung
mm, berättar Monika Andersson,
verksamhetsutvecklare på SV.
Deltagarna var fullt koncentrerade
för att inte missa viktig information
och bra tips från ledarna Siv och
Vello. Efter teorin var det dags att
komma ut och få praktik på plats i
bisamhället för att verkligen få förståelse, se och lära på nära håll.
Sedan ska man kunna sköta sin
egen biodling hemma.
-Jag kan bara tänka mig vilken härlig känsla det måsta vara när man
kan tappa sin första egenodlade honung på burkar och ”lyxa” till det
med en matsked egen honung i sitt
kvällste, säger Monika med något
drömskt i blicken.

Plogen och harvens historia

Tjörns hembygdsförening har under
hösten startat en studiecirkel för att
samla och dokumentera kunskap
kring sin samling av äldre jordbruksredskap.

Hembygdsgårdarna har ofta stora
mängder föremål, aktivt insamlade
eller mottagna som gåva.
-Föremålen hjälper till att berätta
om äldre tiders seder och bruk –
men bara om hembygdsföreningen
själva har kunskap om dem, framhåller Andreas Hansen, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet
Vuxenskolan.
Faktaruta Tjörn
Studiecirklar
(timmar)

-Genom studiecirkeln kommer fler i
föreningen att kunna berätta om föremålen för besökare och möjligheterna att aktivt använda enskilda
föremål i olika utställningssammanhang ökar, säger Andreas stolt. Genom att skriva ner informationen

kan man hitta former för att också
utan guidning knyta berättelser till
redskapen.
Här finns möjlighet att utnyttja
digital teknik, exempelvis i form av
QR-koder, för att låta besökare ta
del av kunskapen. Inom studiecirkeln kommer studiebesök göras
för att hitta inspiration hos aktörer
som redan har skapat ett aktivt
berättande kring sin föremålssamling.

”Föremålen hjälper till att
berätta” Andreas Hansen
Seniordagen—för äldres hälsa och välbefinnande

2 340

Kulturprogram
(arrangemang)

119

Annan folkbildning
(timmar)

537

Unika deltagare

916

-Seniordagen är ett initiativ från
gruppen ”äldre kan”, som är en
samverkansgrupp mellan
kommunen, regionen och frivilligorganisationer på Tjörn, berättar
Ann-Marie Myllykangas, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet
Vuxenskolan. I år var Tjörns
kommun och SV arrangörer, och
den hölls på Billströmska folkhögskolan. Vi ville sätta fokus på
äldres hälsa och välbefinnande, det
skulle inte bara handla om att vårda
och bota, utan främjande och förebyggande skulle vara centralt.
Individen vinner på det i form av att
få ha sin hälsa i behåll längre, och
sjukvården vinner på det genom
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minskad belastning och lägre
kostnader. Dagen innehöll en
blandning av föreläsningar som
handlade om förebyggande åtgärder
gällande olycksfall, tankar kring
användning av läkemedel samt
dryckesvanor och lite till.
-Vi hade även inslag av underhållning, en gemensam lunch och
givetvis utställare, fortsätter AnnMarie. Det var cirka 50 besökare
som kom och gick under dagen.
- Jag var moderator och folk som
kom dit var väldigt nöjda med utbudet, säger en mycket belåten AnnMarie.

Berättarcafé om psykisk ohälsa, prestation och ångest

Vardagsrummet på mysiga Blomsterkroken café och kök rymmer
max 20 personer.
-Huset är gammalt men har fortfarande så mycket liv i sig, myser
Jennie Müller, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.
Robin Hellsten, kvällens medverkande, kommer tidigt till caféet.
-Glad och lugn erkänner han att han
inte har förberett exakt vad det är
han ska prata om, men att han vill
lyfta till en dialog med alla som
kommer och vill lyssna till honom
under kvällen, minns Jennie.

fylldes salen snabbt med nyfikna
åhörare. Robin inledde kvällen med
att läsa upp ett brev från sig själv
när han var tonåring och då varje
dag var en kamp, en kamp förbi
prestationsångest, acceptans för
den han var och att klara av vardagen.
-En historia som berör och som
skapade ett samtal, ett samtal som

vi måste lyfta, poängterar Jennie, vi
har många barn och unga vuxna
som lider av psykisk ohälsa.
Robin berättade om sin resa som
han har tagit sig igenom och hur
han har lyckats ta sig dit han är
idag. Förutom att föreläsa så jobbar
Robin också med att lära ut yoga
och meditation, något som har
hjälpt honom att må bra i vardagen.

”Uppmärksamma de kvinnor som
fått olika nobelpris” Emma Rossvik

Med det lilla utrymme som fanns
Nobelmiddag med POP
Faktaruta Uddevalla
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)

19 363

559

Annan folkbildning
(timmar)

2 792

Unika deltagare

2 402

Den 9 december, dagen innan
Nobeldagen, ordnade vi en sprakande Nobelmiddag med kvinnogruppen POP! på vår måndagsträff i
Dalabergskyrkan på Dalaberg. För
menyn stod vår cirkelledare för Bak
och Prat Jade, och hon serverade en
magisk trerätters måltid. Till förrätt
fick vi njuta av Västerbottenpaj med
kaviar och creme fraiche, till huvudrätt pocherad torskrygg med
grönärtspuré, smörstekt sparris
samt beurre blanc. Det hela avslutades med en ljuvlig hemmagjord
chokladmousse.
-Vi ville med den här dagen dels
uppmärksamma de kvinnor som
fått olika nobelpris under åren, men
också andra starka och drivande
kvinnor, berättar Emma Rossvik,
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verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan. Vi pratade
om många av de framgångsrika
svenska kvinnorna som funnits och
finns och sedan gick vi varvet runt
och alla fick berätta om sin förebild.
Det var en del som redan kände till
Alfred Nobel, men för många var
han en ny person att lära känna.
Att få chansen att fira en viktig dag
där många kvinnor och män uppmärksammats för sina fantastiska
gärningar är viktigt, och att få lyfta
vardagshjältarna på samma gång.
Att också få möjligheten att lyxa till
det för alla dessa kvinnor som
behöver lite glamour i sin vardag
känns helt underbart att ha
möjlighet att göra.

Augustiglöd med yoga och musik
Kan man kombinera musik, yoga
och konstnärligt skapande under en
och samma festival? Ja! Det kan
man!
I ett gammalt magasin, garage och
en lada på Bokenäset i Uddevalla
riggades tre scener upp och under
en helg fylldes husen med workshops, föreläsningar, yogaklasser
och musikkonserter.
-Scenerna var mysigt inredda med
trasmattor och långa våder av tyger
längs med väggarna och gav en väl-

komnande och härlig känsla för besökarna, berättar Jennie Müller,
verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan. Helgen inleddes med musik och lokala band
och artister. Dag två inrymde ett
program från tidig morgon till sena
kvällen med meditation och yoga
som pågick under hela dagen och
med konserter och andra
framträdanden på kvällen.
-Syftet som arrangörerna ville få
fram, fortsätter Jennie, var att till-

gängliggöra festivalen så att så
många som möjligt kunde delta,
därför hade alla aktiviteter och konserter fri entré. Resultatet var härlig
stämning, inspirerande instruktörer, glada besökare och god mat och
dryck.
Trots vädret under helgen, konstant
ösregn, så resulterade ändå festivalen till en riktigt glödande upplevelse, fylld med kärlek och värme.
Under helgen hade festivalen ungefär 350 unika, väldigt nöjda besökare.

Med ljudlig minut på NoHateUv
Den 12 oktober var det äntligen
dags att visa att i Uddevalla är vi
inte tysta när det kommer till hatbrott.
Ett initiativ av SV, Svenska kyrkan
och kvinnogruppen POP! som
inspirerades till det här arbetet efter
en resa till Brighton, England förra
oktober. -Efter resan funderade vi
länge på vad vi skulle kunna göra i
vår egen stad Uddevalla, som likt de
flesta andra städer runt om i
Sverige har att tackla hatbrott, med
allt från kränkande ord på internet,
ett tuffare och hårdare samtalsklimat, rasistiska klistermärken på
föreningslokaler och kvinnor som
blir ryckta i slöjan på bussen,
berättar Emma Rossvik från SV
Väst.
Resultatet blev en dag, där vi skulle
visa att ingen står ensam, att vi tillsammans ska stötta varandra med
alla de likheter och olikheter vi har,
och att i Uddevalla är vi inte tysta.

Emma och Catarina S. Brodén från
Svenska kyrkan höll i trådarna och
planeringsarbetet.
Med på själva dagen, den 12 oktober
fanns bland annat Lasse Alerås,
präst i Svenska kyrkan från Göteborg. Han har lång erfarenhet med
samtalsgrupper med män, i förebyggande syfte. Han pratade mycket om vad man kan göra för att
stötta och hjälpa, om normer och
mallar. Det blev en av de mest uppskattade föreläsningarna under dagen, och det var härligt att se.
Musikunderhållningen skötte Jack
Vreeswijk, med sin och sin fars
stora sångskatt. Stämningen var underbar och det krokades arm och
sjöngs allsång i stora hörsalen på
Bohusläns museum. Grundaren till
Muslimska Feminister, Sarah Delshad, föreläste om svenska muslimska kvinnors roll i det svenska
samhället, och hon betonade vikten
av muslimska förebilder och influ-

ensers. Muslimsk girlpower! Prata
hat-panelen, med moderatorn
Linnea Lindgren från Uddevalla
kommuns integrationsenhet och nio
andra personer, bland annat från
polisen, politiker, HBTQ-gruppen,
en imam, en präst och en kvinna
med funktionsnedsättning, samtalade kring hatbrott, vad vi kan
göra, om vikten av att stå samman
och skaffa mötesplatser, bryta ner
hatet och okunskapen och öka
förståelsen och närheten.
Vår förre kyrkoherde Ingvar
Humlén pratade om vikten av
civilkurage och vad vi alla kan göra
tillsammans, innan Emma och
Catarina avrundade dagen med att
tända ett ljus, som symbol för att
mörkret inte ska få ta plats bland
oss, och en ljudlig minut istället för
den vanliga tysta minuten, för att på
ett symboliskt sätt visa att vi inte
vill vara tysta när något händer våra
medmänniskor.

Kulturpris till cirkelledaren Lennart Bertilsson
Lennart Bertilsson, en i Studieförbundet Vuxenskolan mångårigt anlitad och omtyckt musikcirkelledare, belönades innan jul med
Uddevalla kommuns kulturpris.
Motiveringen var: ”För att han med
sitt mångåriga engagemang i föreningslivet och som musiker varit en
värdefull kraft i Uddevallas kulturliv. Med sitt personliga sätt att väva
samman musik med historieberättande har han underhållit och
entusiasmerat åhörarna.”
-Som ny i SV har jag bara träffat
Lennart ett par gånger även om han
är ledare för fem cirklar i veckan
som jag ansvarar för, berättar Kicki

Ståhl, verksamhetsutvecklare på SV.
Jag har hört att han gör ett gott
jobb som möjliggör att våra seniorer får lyssna och sjunga med i låtar de minns. En anställd på ett
äldreboende som jag besökte berättade att när det varit underhållning och musikcirkel sover de äldre
gott om natten, naturligt trötta, tillfreds och lugna.
-Frågar jag mina kollegor, fortsätter
Kicki, så är Lennart känd som en
varm och humoristisk person. Det
är inte bara som cirkelledare
Lennart anlitats, otaliga är
kulturarrangemangen han
underhållit på. Under en intervju i
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Bohusläningen sade Lennart att han
var av en utrotningshotad art och
trodde sig hamna i bur på Nordens
Ark i framtiden. ”Varken körkort,
bil eller dator har jag”, sa han, men
med min telefon—inköpt på
lågpriskedja för 199 kr - kan jag
både ringa och sms:a.” Närvarolistor och arbetsplaner från Lennart
är en fröjd att se, de är med
perfektion ifyllda. —Dock tror jag vi
har en bit kvar att gå från papperslistor till e-listor med Lennart, säger
Kicki och skrattar för sig själv.
Varmt grattis till utmärkelsen
Lennart önskar vi på SV och tack för
gott samarbete.

Från vaccin till… SV!

Gemenskap och dokumentation i våra hembygdsgårdar

Under året har vi flyttat till nya
fräscha lokaler på Österlånggatan 17
i Trollhättan. Det gör att vi nu
befinner oss i markplan med stora
fönster ut mot gatan. -Nu kan vi
skylta upp med vår verksamhet
tydligare och vi syns mera här, det
märker vi väldigt tydligt berättar
verksamhetsutvecklare Lena Bark
på Studieförbundet Vuxenskolan
stolt. Man kan inte tro att det i
dessa lokaler har varit en
vaccinationsmottagning!
-Det känns mycket gott i hjärtat att
få vara en del av denna verksamhet,
avslutar Lena.

Vi jobbar mycket med våra hembygdsgårdar och med besökande
verksamhet, detta har gett mycket
bra gensvar.
-Där har vi så mycket kunskap om
det som sker och skett i vårt
område, säger Lena Bark med
beundran i rösten.
-Det är mycket viktigt att vi dokumenterar noga för generationen
efter oss, framhåller Lena vidare,
men en stor vinst är förstås också
att man träffas i gemenskap och att
man lär av varandra i cirklarna.

Man ser att ytterområden växer
med nybyggnationer och generationsväxlingar i husen, det känns
som folkbildningen kan göra nytta i
detta.

”Intresset blir bara större och
större” Lena Bark
Faktaruta Trollhättan
Studiecirklar
(timmar)

Nyfiken på DNA

4 390

Kulturprogram
(arrangemang)

197

Annan folkbildning
(timmar)

152

Unika deltagare

585

-I Trollhättan har vi haft mycket
verksamhet tillsammans med
Trollhättebygdens släktforskare,
berättar Lena Bark. Det har varit ett
stort intresse för att börja med
släktforskningens spännande värld.
Många börjar med en
nybörjarcirkel, sedan fortsätter man
med en fördjupning och därefter
blir man nyfiken på DNA; vad är
detta och vad kan jag ha för hjälp av
detta samt hur gör man?

Lena.

-När man sedan har fått detta på
pränt har man mycket, mycket information, oftast i pappersform och
då kommer några dataprogram som
kan vara till hjälp, sammanfattar

Varje måndag erbjuder SV och föreningen workshops då föreningsmedlemmar kan komma och forska
och hjälpas åt att lösa varandras
problem.
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-Allt detta är cirklar, tillägger Lena
entusiastiskt, och föreläsningar förstås, om historiska händelser i vår
hemstad. Intresset blir bara större
och större, menar Lena. Släktforskarna har en del av sina cirklar i
våra nya lokaler på Österlånggatan,
men de flesta äger rum i Släktforskarnas egna lokaler i vackra historiska Villa Elfhög.

Pånyttfödelse—världens längsta tavla

Att göra en resa där man lämnar sitt
hemland med hopp om en ny framtid i ett främmande land för att sedan genomgå processen att finna
sin plats i det nya landet. Detta är
starten på en pånyttfödelse. En
pånyttfödelse kan vi alla genomgå i
våra liv och den kan liknas med en
graviditet. Känslorna pendlar
mellan hopp och förtvivlan, lycka
och sorg för att slutligen födas in till
någonting nytt. -Det var en av
berättelserna som den syriske
konstnären Khaldoun Alali ville

förmedla med denna tavla som
skulle bli världens längsta tavla i
formen av en julgran, berättar
Sandra Zackrisson från Studieförbundet Vuxenskolan. Tavlan som
skapades av hundratals människor
från Vänersborg med omnejd, tillsammans med asylsökande på
Restad Gård, var möjlig att beskåda
från mitten av december. Den
målades för att visa att vi alla gått
igenom utmaningar i våra liv men
att det är tillsammans vi kan göra
den största skillnaden.

”Jag är stolt över att vi kan bidra”
Lena Bark
Faktaruta Vänersborg
Studiecirklar
(timmar)

Galgbacke i Östbyn i Brålanda

5 738

Kulturprogram
(arrangemang)

247

Annan folkbildning
(timmar)

482

Unika deltagare

907

Brålanda–Sundals Släktforskare
har tillsammans med SV under året
haft många träffar i släktforskningens tecken. Här har det forskats inte
bara i egen historia utan även i bygdens historia.
-I Brålanda fanns en galgbacke i
Östbyn, det är mycket spännande
att det funnits ute sådär på landsbygden, säger verksamhetsutvecklare Lena Bark på Studieförbundet
Vuxenskolan. Brefjället och dess
historia är en annan intressant
plats. Vi hade en spännande och
välbesökt föreläsning om dalsländska silversmeder där det gavs
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mycket fina tips om vad man skall
kolla efter, såsom diverse stämplar.
-Min känsla är att man på en ”liten”
ort har så mycket historia som man
inte vet om, säger Lena. Jag är stolt
över att vi kan bidra till att man kan
ta del av detta mellan generationer
och att kunskap bevaras inför framtiden.

Läsglädje—något för alla i Åmål

Studieförbundet Vuxenskolan hade
den 21 maj en Läsinspiratörsdag på
Sagabiografen tillsammans med
Åmåls kulturhus, biblioteket och
Samverkets Frivilligcentral. Inbjudna gäster var Johan Anderblad,
som har ett tvåårigt förordnande
från Statens kulturråd som läsambassadör, och Victor Estby, verksamhetsledare för Bokdagar i Dalsland.
-Båda vurmar för läsande och dagen
blev mycket intressant för de 30
personer som deltog, berättar Lena
Hesselroth, verksamhetsutvecklare
på SV Väst. Det var frivilliga högläsare på äldreboenden, personal
inom äldreomsorgen och LSS samt
volontärer som läser inom ramen
för projektet Allas Barnbarn, men
också ett par nya svenskar som arFaktaruta Åmål
Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

betar med frivilligverksamhet.
Johan berättade om sitt uppdrag att
entusiasmera såväl unga som äldre
att läsa och ta del av det skrivna ordet. -En sak som Johan sa fastnade
i mitt huvud; att en 17-åring som
inte läser har ett ordförråd på
15.000 ord medan en 17-åring som
läser har 50.000-70.000, säger
Lena eftertänksamt. Då förstår man
vikten av att läsa för att få ett så rikt
ordförråd som möjligt.
Under sommarens varmaste dagar i
slutet av juli fanns SV representerade på Bokdagar i Dalsland i Åmål.
-Det gällde att svalka av sig en
stund emellanåt, minns Lena
Hesselroth med en liten grimas men
fortfarande med glitter i ögonen.
Författarframträdandena inne i

Gamla kyrkan var underbara, inte
bara för att där var många intressanta författare på plats utan för att
det var så svalt där inne.
Det var många fantastiska författare
på plats, Helena von Zweigbergk,
Sami Said, Hans Rosenfeldt, Göran
Everdahl, Niklas Källner och Malou
von Sivers för att nämna några.
Dessutom hade vi besök av Pettson
och katten Findus som sjöng tillsammans med de minsta besökarna.
-Det var två varma och intressanta
dagar, framhåller verksamhetsutvecklare Anders Hansson och
Lena Hesselroth, som båda representerade SV under Bokdagarna.
Det fanns verkligen något för alla.

Yoga—acro och yin
5 597

255

1 508

1 408

I Åmål har vi engagerat en ny yogalärare, Durga Fredholm, som precis
har flyttat hit med sin familj från
Malmö. -Detta var väldigt lägligt eftersom Erika som tidigare höll i yogan här har flyttat från Åmål, säger
Marie Forsgren, verksamhetsutvecklare på SV.
För att marknadsföra Durga som ny
yogaledare i Åmål hade SV under
sommaren några yogapass ute i två
av Åmåls parker i samarbete med
Åmåls handel.
Under hösten startade vi tre cirklar.
-Yoga för nybörjare var så populär
när vi startade i september att vi
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fick hela 17 anmälda till den, berättar Marie nöjt. Alla pågående
yogagrupper kommer att förlängas
med nya omgångar. Totalt kommer
vi att erbjuda fem olika tillfällen
med yoga.
-Durga ligger inte på latsidan utan
vill egentligen ha igång ännu fler så
vi får se hur efterfrågan ser ut.
Bland annat så vill hon ha grupper
med föräldrar och barn och med
tanke på hennes erfarenhet inom
acroyoga så skulle det säkert vara
väldigt roligt att gå ett sådant pass
med sitt barn, avslutar Marie och vi
riktigt ser bilden på detta framför
oss…

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

Utbildning på hög nivå

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.

Cognition & Inclusion om att öka sin självkänsla
Mia Ekegren, varit aktiv i projektet.
I Granada fick vi hälsa på en daglig
verksamhet som låg ute på landet.
Deltagarna både bodde och
arbetade där. De hade en massa bra
hjälpmedel för att kommunicera
hur man mådde och vad man ville
jobba med under dagen. Man fick
sätta ett kort på sig själv på den
syssla man ville göra, var man
kanske sugen på att trycka tröjor
eller rensa ogräs, så valde man det.

-Studieförbundet Vuxenskolan ger
människor möjligheter – även i
Guatemala! utbrister Mia Ekegren,
chef för SV Väst och fortsätter:
-Vi har cirkelledarkollegor på andra
sidan jordklotet! Just nu tänker jag
på ledarna i bergsbyarna i och kring
San Juan La Laguna i Guatemala.
Dessa behöver, precis som våra
svenska ledare, påfyllnad i form av
cirkelledarutbildning.
Ledarna i Guatemala har inte fått
någon form av utbildning sedan
projektet kring mänskliga rättigheter avslutades för tre år sedan,
men nu är det dags!
En av SV Västs medarbetare, Jennie
Müller, åker dit i början av januari
för att på spanska genomföra en cirkelledarutbildning samt coacha vår
före detta projektledare på plats.
-Istället för att ge våra svenska ledare en fysisk julgåva lägger vi i år
pengarna på att sprida folkbildningen, synen på ledarskap och demokrati och delaktighet till våra vänner
i Guatemala, berättar Mia.

Under snart tre år har vi i SV varit
med i ett projekt inom Erasmus+.
Det är ett projekt om hur personer
med intellektuella funktionsvariationer kan bli starkare, självständigare – och lyckligare. Till sommaren är vi klara. Vårt bidrag till projektet är Kulturcentrum Väst, att
man med musik och teater kan
stärka sitt kreativa tänkande, sin
självkontroll och självkänsla, sin
problemlösningsförmåga och sin
flexibilitet.
Vi har under 2019 varit både i Granada och Venedig—eller rättare sagt
i Abano Terme, berättar Annie
Pettersson, som tillsammans med
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-De hade även ett häftigt trumband,
inflikar Mia, som passade på att
testa instrumenten tillsammans
med de spanska deltagarna.
Under första delen av 2020 ska vi
översätta allt material vi har gjort.
Sen är det dags för att testa det. Det
är tre olika frågeformulär, en för
kommuner eller företag, en för personal och den sista för personerna
själva. Sen ska det utvärderas och vi
kan avläsa om företag och personal
är lämpliga för att kunna lyfta fram
det bästa hos personer med intellektuella funktionsvariationer. Den
sista är för att se hur personen själv
upplever sig och sitt liv.

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 samverkansorganisationer är naturliga samarbetspartners, men vi i SV är
också lyhörda och öppna för
samarbeten som stärker vår
profil, vision och våra mål. SV

Väst samverkar med 437 lokala föreningar. I arbetet med
våra samarbetsorganisationer
har vi ett konsultativt förhållningssätt och SVs personal
agerar utifrån rollen som processledare. Under 2019 har SV
Väst haft en särskild satsning
med anställd föreningsutvecklare.
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Föreningsutveckling som kreativ injektion

Hembygd 2.0

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med ett stort antal föreningar, bara inom SV Väst 437
stycken, olika stora med en bred
variation av verksamheter.

arbetet, berättar Karin. Olika roller
som ingår i styrelsen, ledarrollen,
samverkan. Vi kan hjälpa till att utveckla valberedningens arbete, det
viktigaste uppdraget i en förening.

-Ibland fastnar föreningen av någon
anledning i sin verksamhet, säger
Karin Blomstrand, verksamhetsutvecklare på SV Väst. Det kan
bero på olika saker; en styrelse som
inte riktigt arbetar tillsammans på
ett väl fungerande sätt, att föreningen tappat fart, att det är svårt att få
nya medlemmar, eller att idéerna
sinar.

Vi ber Karin om ett exempel:

Hur kan studieförbundet hjälpa till?
-Utifrån vad föreningen vill, kan vi
hjälpa till med att utveckla styrelse-

Liberalerna i Sotenäs gjorde en
valanalys, som visade på
förbättringspotential, och verksamheter som skulle kunna ligga till
grund för ett bra mellanvalsarbete.
Deltagarna uttryckte att metoden,
och sättet att arbeta på, gav resultat
snabbare med en extern ledning.
Det finns risk för att man fastnar i
samma diskussioner, och det är
svårt att själva lyfta sig och se på sin
egen verksamhet med nya ögon.

Hembygd 2.0 är ett större projekt
där Studieförbundet Vuxenskolan
varit en del, både lokalt och regionalt. Hjärtums hembygdsförening
har aktivt deltagit i projektet. Inom
ramen för projektet har det under
2019 pågått fyra pilotprojekt i Hjärtum, Hamburgsund, Torslanda och
på Björkö. Det har genomförts 18
filmworkshopar à 3-4 timmar—och
100 filmer har producerats—av
deltagarna och dessa har hållits i
Hjärtums församlingshem och i
Hjärtumsgården.
Hembygd 2.0—hitta berättelsen
gick under hösten in i sin slutfas då
alla erfarenheter från de olika
pilotprojekten sammanställts och
redovisas med ett slutseminarium
och filmvisning på Bohusläns
museum.

Västerlanda Vi Unga —42 år ung förening

En Vi Unga-förening kan innefatta
nästan vad som helst. En del bildar
en förening för att de vill prova på
nya aktiviteter tillsammans, andra
för att anordna LAN, eller för att
driva en gemensam Youtube-kanal.
Några vill bara umgås och diskutera
tillsammans, kanske hitta nya vänner. En del föreningar finns bara i
något år eller två, andra i över fyrtio.

anordnar dessutom discon några
gånger om året vilka lockar danssugna från hela kommunen. De håller i luciafiranden, Grunnevirundan, familjedagar med olika aktiviteter, dansläger och har haft en
estetisk videokurs. En mycket aktiv
förening kort och gott, som visar på
vilken bredd av aktiviteter det går
att ha inom en och samma förening,
om man vill. Senare på kvällen, när
Martina var där, hölls det även årsmöte där en ny styrelse valdes och
många förslag på aktiviteter kom
upp.

Västerlanda Vi Unga hör till den
sistnämnda kategorin. Föreningen
har nu funnits i 42 år och har fortfarande fullt av olika aktiviteter.
Under stora delar av året driver de
torsdagscafé i Västerlanda bygdegård. När Martina Staxäng, Vi
Unga, besöker dem vid ett sådant
tillfälle så pågår det inte bara café
utan även käpphästhoppning och
limbo. Caféet blir till den perfekta
mötesplatsen för spontana idéer
och det är många barn och ungdomar på plats. Västerlanda Vi Unga

-Det skall bli spännande att se vad
styrelsen och föreningens medlemmar väljer att hitta på framöver,
avslutar Martina.
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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 2019 har SV Väst valt
att prioritera detta arbete på
att få med unga deltagare i
verksamheten.
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MUCF möjliggör satsning på utanförskapsområden

skap och ett behov av fler insatser
riktade mot barn och ungdomar för
att kunna erbjuda dem en meningsfull fritid.
Att motverka rasism och främja inkludering är två av målen med projektet.
Vi Unga vill ge ungdomar möjligheter att själva få ta ansvar och tro
på sig själva och det genom att vara
med i föreningslivet och våga att
testa sina idéer.
Under de senaste tre åren har
Västra Vi Unga lagt mycket fokus på
Kronogården i Trollhättan då det
funnits ett stort behov av verksamhet riktad mot ungdomar i området . Under 2019 fanns det totalt
35 Vi Unga-föreningar i Trollhättans kommun och de allra flesta
finns just på Kronogården.
-Att så mycket fokus kunnat läggas
just där är tack vare två projekt med
fokus på ungas arrangörskap som

finansierats av MUCF, Myndigheten
för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, berättar Martina Staxäng, verksamhetsutvecklare för Vi Unga och
Studieförbundet Vuxenskolan.
2019 fick Västra Vi Unga tillsammans med SV Väst ett tredje projektår beviljat av MUCF, denna
gång inkluderas även Dalaberg i
Uddevalla och Restad gård i Vänersborg i projektet. Även detta områden där det finns mycket utanför-

-Vi ger dem stöttning och hjälp vid
behov, men vi genomför och håller
inte i aktiviteterna åt dem, fastslår
Haben Mehari. Vi tror att ungdomarna kan mycket mer än vad de
själva tror. När de tillsammans startar sina egna föreningar och bestämmer vad de vill göra upptäcker
de att de klarar sig fint själva vilket
ökar deras självförtroende. Martina
tar vid: De erfarenheter som föreningslivet ger, tror vi är värdefulla i
många olika sammanhang.
76 timmar feriepraktik

Flower-sticks på Cirkuskollo

I Åmål har kommunen sedan några
år tillbaka satsat på att ge möjlighet
till feriepraktik för ungdomar som
går ut 8:an och 9:an samt första och
andra året på gymnasiet, eller som
studerar något av gymnasiets introduktionsprogram.

-Något av det bästa med mitt jobb
är att få ta del av alla roliga aktiviteter som genomförs i Västra Vi Unga,
säger Martina Staxäng. I somras var
jag i Dramsvik utanför Ljungskile
och berättade om Vi Unga på ett
Cirkuskollo som Cirkusexpressen
anordnar i samarbete med bland
annat Västra Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan.

bokstavligt talat… Några ungdomar
gav sig genast i kast med att försöka
lära mig att göra trix med flower
sticks, något som såg väldigt enkelt
ut när de visade, men det var minst
sagt rätt svårt. De såg inte
jätteimponerade ut men jublade
högt när jag till sist lyckades fånga
upp pinnen och få den att landa där
jag tänkt mig och inte på golvet.

Martina, som har en tjänst hos SV
Väst och jobbar för att utveckla SVs
ungdomsorganisation Vi Unga, fortsätter:

Kollot hölls den 17 till 20 juni och
blev fullbokat på en gång. Deltog
gjorde 20 barn och ungdomar i åldrarna 11 till 13 år.

-Jag önskade verkligen att jag själv
just där och då vore sisådär 12 år
gammal och också fick gå på cirkuskollo. Vilken miljö och stämning!
Det pågick aktiviteter högt och lågt,

-Många kände till Vi Unga sedan tidigare då de deltagit i Fyrbodals
Kulturkollon, vilket är jätteroligt!
utbrister den engagerade verksamhetsutvecklaren.
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Feriepraktik innebär att eleven kan
få två, tre eller fyra veckors praktik
mot en ersättning – max 76 timmar
- inom kommunala verksamheter
eller föreningar. Målet med
feriepraktiken är att ge
arbetslivserfarenhet och möjlighet
att knyta kontakter på
arbetsmarknaden.
-I år har vi från Studieförbundet
Vuxenskolan haft ett samarbete
med kommunen som innebär att vi
upplåtit våra lokaler och utrustning
till tre grupper och anordnat totalt
fem studiecirklar, berättar Anders
Hansson, verksamhetsutvecklare
hos Studieförbundet Vuxenskolan,
stolt, två grupper i marknadsföring
och tre grupper inom teater: PR/
publikvärd, scen och scenografi
samt teknik/mask/kostym.

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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Nytt jobb i nytt land

Här känner jag mig trygg

Den 6 november besöktes Ungdomshuset på Restad Gård i Vänersborg och den 7 november Kronans Kulturhus på Kronogården i
Trollhättan av författaren och journalisten Ali Alabdallah.
Den syriske journalisten kom till
Sverige som flykting hösten 2013.
Han har redan hunnit att släppa en
bok på svenska - en bok som även
fungerar som studiematerial och
åker nu runt i Sverige och föreläser
om innehållet i sin bok ”Nytt Jobb i
nytt land”.
-Ett fantastiskt fint samarbete
mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Kronans Kulturhus, Support
Group och Restad Gård AB gjorde
dessa föreläsningar möjliga för asylsökande och nyanlända på Restad
Gård och Kronogården, framhåller
Sandra Zackrisson från SV Väst. De
fick mer information om tankesätt
kring det svenska arbetslivet och
vad som går att göra för att öka sina
chanser till arbete i det nya landet.
En mycket intressant föreläsning
som inspirerade de dryga 65 personerna som besökte oss på Restad
Gård och de närmare 30 personer
som mötte oss på Kronogården.
-Stort tack till alla som kom och ett
extra stort tack till Ali för din
enorma positivitet och inspiration!
utbrister Sandra.

Faktaruta Asylverksamhet

Antal grupper

Antal timmar
studiecirkel och
annan folkbildning
Unika deltagare

Antal kommuner

75

3 165
420

7

*Denna verksamhet rapporteras
inte som ordinarie folkbildning u från
statsbidragskriterierna.

Projektledare Lisa Jonsson ger en
fin rapport från en lyckad
verksamhet i Stenungsund:
Människor i alla åldrar släntrar in i
Kopperskyrkan i Stenungsund en
regnblåsig kväll i mitten av
december. Till slut har ett fyrtiotal
personer i olika åldrar samlats för
julavslutning. I köket har
risgrynsgröt, vörtbröd med köttbullar och rödbetssallad, kaffe och
pepparkakor dukats upp. Alla känner sig som hemma och hälsar och
pratar med varandra. En del är
födda och uppvuxna i Sverige, en
del är alldeles nya, barn och ungdomar som går i grundskola eller gymnasiet, vuxna som jobbar, läser SFI,
är föräldralediga, pensionärer, kvinnor och män.
Två systrar från Afghanistan kommer till Kopperskyrkan varje torsdagskväll. En av dem går på Handel
och administrationsprogrammet på
gymnasiet i Uddevalla och hennes
syster går i sexan på en skola i
Stenungsund. De tar ofta med sig
läxor till torsdagskvällarna.
Annika från Agapes vänner sitter
vid ett bord tillsammans med några
killar som går i gymnasiet. Över en
tallrik gröt försöker de hitta vägar
till extrajobb, bostäder och körkort.

Ikväll är det lite festligare än vanligt. Efter gröt och pepparkakor
drar Pia igång danslekar och långdansen ringlar sig runt i hela kyrkobyggnaden. När alla landat lite andfådda på stolarna knackar det på
porten och tomten kommer in och
delar ut julklappar till alla, stora
som små.

Kopperskyrkan, Agapes vänner,
Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan bidrar alla på olika
sätt att hålla kyrkan öppen på
torsdagskvällarna. Medel från
Länsstyrelsen har kunnat ge extra
aktiviteter och bemanning.
Systrarna ska fortsätta att gå hit,
berättar de. Den äldsta systern berättar om hur viktigt det är för
henne att komma och få stöd med
läxor, få arbetsro och kvällsmat.
”Här känner jag mig trygg”, säger
hon.

Dialog med glitter och glamour
En kall februarikväll slog vi upp
dörrarna till en kväll med temat
glitter och glamour under religionsdialogveckan på Dalaberg i Uddevalla.
-SV är tillsammans med Svenska
kyrkan, navet i kvinnogruppen
POP!, Power of Pink, berättar
verksamhetsutvecklaren Emma
Rossvik med värme i rösten. Jag
och Katarina Svensson Brodén från
Dalabergs församling, kände att
veckan - och religion i allmänhet kan vara väldigt mansdominerande,
och vi ville göra en sprakande kväll
där samtalet, kvinnor, god mat,
musik och gemenskap var i fokus.

maliska och eritreanska smaker och
dofter. Ett föredrag om den svenska
kvinnans historia hanns också med.
-Det pratades och skrattades hej vilt
och helt plötsligt drog en av de syrianska kvinnorna upp en trumma
och började sjunga på arabiska,
minns Emma. De andra kvinnorna
runt bordet stämde in. Alla gäster
uppskattade verkligen inslaget, och
hon fick rungande applåder.

Närmare 90 kvinnor och män i
olika åldrar, ursprung och tro kom
och bjöds på svenska klassiker blandat med trallvänliga låtar och på en
underbar buffé med arabiska, so31

Att öppna sitt sinne och hjärta för
nya människor, att förstå och vara
nyfiken och att respektera varandra
med alla våra olikheter—men mest
likheter, inte svårt alls.

Det var en härlig kväll, där människor möttes, pratade, fick sig en
tankeställare, åt gott, sjöng och gick
förhoppningsvis hem med en känsla
av att vi är inte så olika trots allt.

Prio: Funktionsrätt
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
10 778 cirkeltimmar med 2 767
deltagare för/med funktionsnedsatta. Tillkommer 455 kulturprogram med totalt 16 120
besökare.
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Träffpunkt och hantverk i Åmål

Goa gänget i Lysekil
Goa gänget är vår teatergrupp med
funktionsnedsatta som vi har med
FUB Lysekil. Ledare är Annie
Pettersson som även arbetar för SV
Väst som verksamhetsutvecklare. Vi är snart inne på vårt elfte år och
vår elfte musikal, berättar Annie,
med stolthet i rösten. V är 20-25
stycken som kommer varje vecka.
-Vi har precis avslutat arbetet med
musikalen Goa Jobbet som handlar
om olika yrken, fortsätter Annie.
Som final så uppträdde vi på
Kulturveckan i Lysekil. Fyra på
scenen och två nedanför. En i
rullstol och en som var höjdrädd.
En stor och glad publik som både
fick se hur man dansar som
bilmekaniker till Grease Lightning
och en teckensång på vad som
händer när man får lön, Kung i
baren. Hela föreställningen
avslutades med att publiken fick
sjunga tecken till Gott att leva.

-Under våren har vi skapat en plats
på Studieförbundet Vuxenskolan
som vi kallar Träffpunkten, berättar
Anders Hansson, verksamhetsutvecklare på SV Väst. Varannan lördag träffas här personer med blandade intellektuella funktionsvariationer för att hitta på saker tillsammans. Det saknas ofta aktiviteter för dem på helgerna och detta är
för att de ska kunna få ut sin kreativitet och själva styra över vad de vill
göra med dessa träffar utan att
andra ska påverka.
Parallellt med detta har en samarbetsgrupp med Bohuslän-Dals
Parasportförbund och Konstnärskollektivet Not Quite beviljats 3 miljoner i stöd från Allmänna Arvsfon-

den till projektet ”ParaCraft – Ett
liv i rörelse”. Projektet genomförs i
ett samarbete med bland annat SV,
Parasport Sverige, Västarvet och
Glada Hudikteatern.

Välkommen på kaffe

-I projektet ska vi kombinera konsthantverk med friskvård/hälsa under
ledning av professionella ledare,
fortsätter Anders entusiastiskt.
Denna typ av verksamhet finns inte
idag vare sig lokalt eller nationellt.

Under våren hade de boende inom
LSS i centrala Uddevalla en bakcirkel. -Som avslutning på terminen ville de göra något extra så
de bjöd in matlagningscirkeln Välkommen på middag från Lysekil på
ett kaffekalas, berättar Annie
Pettersson, verksamhetsutvecklare
på Studieförbundet Vuxenskolan.

-Genom att träna hantverk under
yrkesmässiga förutsättningar och
erbjuda utbildning inom friskvård
och hälsa skall målgruppen ges
möjlighet att ta större ansvar och se
sin egen kapacitet och förmåga, avslutar Anders.

En torsdag i maj bakade de massa
goda kakor och en paj. De kokade
kaffe och dukade fint. Från Lysekil
kom Erik, Emelie, Christer och
Kricke. När de väl kom in till kalaset
visade det sig att de kände
varandra.

Träffendansen
Träffendansen är ett återkommande
evenemang och en mötesplats för
personer med funktionsvariation.
En gång i månaden samlas cirka
200 besökare för att lyssna på musik, dansa, fika och umgås på
Kvarnkullen i Kungälv. Det är
ibland långväga besökare som kommer ända uppifrån Lysekil ner till
Göteborgsområdet.
–Enligt traditionen uppträder ett
dansband vid varje tillfälle, vilket är
väldigt uppskattat, berättar AnnMarie Myllykangas, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet
Vuxenskolan.
SV har tagit över Träffendansen i

Kungälv, den var nedläggningshotad, men kommer nu drivas vidare av oss.
-Det är en ära! säger Ann-Marie.
Även lotteriet där vi delar ut cdskivor är en av de roliga händelserna under kvällen. Vi är sju anställda
som arbetar under kvällen med
entré, försäljning samt allmänt
kollar så allt fungerar plus att vi har
två medhjälpare som också sköter
kaffekokandet och skivförsäljning åt
banden. Alla är lika viktiga.
-Vi har nu planerat våren och ser
fram mot ett nytt härligt Träffendansen-år i Kungälv! framhåller
Ann-Marie med kraft.
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Erik och Emelie hade varit i samma
bebisgrupp som Kim från
Ljungskile. Kricke hade träffat de
flesta när han varit på dans i Uddevalla. –Det blev en glad överraskning, ler Annie. De fikade,
pratade och skrattade. Nästa gång
är det gänget i Lysekil som får bjuda
till fest.

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.

Cirkelledarskap

Vi kallas både SV, Vuxenskolan och
Studieförbundet Vuxenskolan –
kärt barn har som bekant många
namn – men oavsett vad våra
cirkeldeltagare väljer att kalla oss
finns alltid en nyckelperson. Cirkelledaren. Hen leder cirkeln. Det hörs
på ordet. Ledaren står mitt i cirkeln.
För deltagarna är hen den de möter
och den som hjälper att öppna nya
världar. -För oss är hen SVs ansikte
utåt, påtalar Mia Ekegren, chef för
SV Väst. Det är därför otroligt viktigt att vi värnar våra ledare på
bästa sätt.
Studieförbundet Vuxenskolan är en
lärande organisation och bygger på
engagemang och drivkraft för bildning i olika former. Cirkelledarnas
engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är ovärderligt för
SV som en lärande organisation.
-Ansvaret för att ta vara på och utveckla den resurs – och många

Vara cirkelledare

gånger det ideella arbete – som cirkelledare utgör, åligger hela organisationen, framhåller Mia. Alla
cirkelledare ska genomgå cirkelledarutbildning. Under 2019 har
vi inom SV Väst utbildat 126 cirkelledare inom pedagogiskt ledarskap.
SV Väst har även utbildat ytterligare
en utbildare som kan hålla i dessa
viktiga kurser.
-Allas, även ledarens, kunskap och
kompetens utvecklas för varje träff,
menar Mia, det är det som är så fint
med studiecirkeln som pedagogisk
form. Lärande utvecklas genom
ökad förståelse samt förändrade och
nya sätt att utföra sitt arbete på.
-Vi arbetar aktivt för en ökad mångfald av människor som ledare inom
folkbildningen, fortsätter Mia med
eftertryck. Vi har därför även genomfört särskilda cirkelledarutbildningar med språkstöd, något vi
kommer att fortsätta med under
kommande år.
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-Efter att ha arbetat hos SV Väst under tre år så var det äntligen dags
att klä på sig rollen som cirkelledare! utbrister Marko Savanovic.
Det blev ”Prepping – krisberedskap”. Själva ämnet kände jag
mig väldigt trygg i och jag har bildat
– utbildat - människor tidigare.
Men inte i studiecirkelform.
-Första träffen var här och lite nervositet fanns, erkänner Marko, men
det kändes som om att jag verkligen
hade informerat om allt och började
första sammankomsten. Då blev jag
avbruten av en av deltagarna med
frågan ”vad tror du om att vi deltagare presenterar oss?” Aj, aj, aj… I
jakt på perfektion så hade jag missat det viktigaste.
Bara att ta nya tag. Och vilken kväll
vi fick! Så himla roligt att få dela
med sig av kunskap till människor
som faktiskt valt att vara där, en
känsla av eufori. Jag blev riktigt
taggad för att träffa dem igen, när
de gick hem för att reflektera över
sin egen krisberedskap.

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.

Alla kan surfa

Internetbanken och appar

Vi kan protestera hur mycket vi
vill men kontanthanteringen
kommer att stadigt minska och
troligen helt att försvinna om en
inte allt för avlägsen framtid.
-Då gäller det att få så många
som möjligt att kunna hantera
den nya tekniken, det är en fråga
om demokrati! säger Morgan
Söderqvist, verksamhetsutvecklare inom digital
utveckling hos SV Väst, och
fortsätter:
-Vi försöker deltagarna att börja
använda Internetbanken, dels för
att det underlättar i vardagen,
dels för att de kan spara mycket
pengar med e-fakturor då de
slipper dyra faktureringskostnader. Vi har haft träffar där
representanter för Swedbank har
kommit och informerat om
bakens tjänster och fördelar med
att använda de digitala verktygen

för att hantera sina bankärenden.
-Man behövde inte ha Swedbank för
att kunna tillgodose informationen,
poängterar Morgan. Vi har haft
liknande träffar med bland annat
Dalslands och Orusts Sparbank. Det
blev en hel del frågor om säkerhet
och vilka risker man bör tänka på
men även om vilka möjligheter som
erbjuds med att använda Swish,
Mobilt BankID, e-fakturor med
mera.
Mobilcirkeln för seniorer var ett
mycket populärt inslag i Högsäter
under våren.
-Studiecirkeln har stärkt självkänslan hos deltagarna, menar verksamhetsutvecklaren Elisabeth Örn. De
vågar använda telefonen mera nu.
Installera och använda appar,
såsom Swish, parkering och BankID
och även Facebook och Instagram.
Deltagarna har även fått individuell
hjälp av ledaren Lilian Mårtensson.
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Under hösten 2019 drog Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete
med SPF Seniorerna på Orust,
Tjörn och Stenungssund, Orusts
och Tjörns Sparbank samt Hogia,
igång cirklar i att lära känna och utforska mobiltelefoners oändliga
möjligheter. I dagens samhälle
krävs det allt oftare att man har och
kan använda en mobiltelefon för att
till exempel kunna få tillgång till en
offentlig toalett, köpa en bussbiljett
eller parkera bilen. Särskilt många
äldre hamnar i ett utanförskap när
det gäller att hänga med i den digitala utvecklingen. Cirklar har
skräddarsytts och startats upp i
olika former utifrån deltagarnas behov.
-Som SVs representant på en del av
denna resa har jag fått träffa många
fantastiska och underbara människor, berättar Susanne Nordklev.
Det har fikats, umgåtts, pratats och
skrattats.

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 fyra av våra
projekt - stora som små - som
vi genomförde under 2019.

Lita på Sverige?
Våren 2019 beviljades SV Väst medel via Länsstyrelsen till projektet
”Lita på Sverige”. Projektet riktar
sig till gruppen asylsökande och syftar till att öka kunskapen om funktioner och myndigheter i samhället
och därmed öka tilliten till detsamma.
Vi producerar i dagsläget sju filmer
som belyser områden som många
asylsökande har funderingar kring.
–Vi lyfter bland annat familjelivet,
utbildningsväsendet, arbetslivet och
rättssystemet, berättar projektledaren Marielle Peterson och tillägger
att filmerna har en medveten mångfaldsprägel.
Att känna sig trygg med diverse
samhällsfunktioner medför att man
vågar ta kontakt med myndigheter
vid behov. Detta bidrar indirekt till
ökat egenansvar vilket i sin tur motverkar passivisering. Exempelvis
genom att man tar tag i akuta hälsoproblem, går med sina barn till
tandläkaren och till BVC och låter

Bokens dag i Lysekil
barnen delta i skolans aktiviteter.
-Det är av stor vikt att man inte räds
kontakt med socialtjänsten, att man
kommer till kallade möten med arbetsförmedling och så vidare, framhåller Marielle. Att på ett enkelt sätt
få grundläggande information kring
hur man navigerar i samhällslivet
skapar även större trygghet och säkerhet i kontakten med den svenska
arbetsmarknaden - vilket underlättar vid etablering. Genom detta projekt vill vi bidra till att förebygga
misstänksamhet och öka förutsättningarna för delaktighet.
-Nästan alla medverkande personer
har nu filmats och redigeringsarbetet och planering inför visningar
har påbörjats, fortsätter Marielle.
Det är ett stort antal personer som
medverkat i filmerna och för närvarande sitter projektledaren och
transkriberar ljudklipp. Filmredigeringsarbetet pågår fram till mars.
Därefter påbörjas filmvisningar i
grupp i sju kommuner.
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År 1964 tog Lysekils stadsbibliotek
och Wallins bokhandel initiativet
till det som numera är en tradition.
Sedan dess har det hört hösten till
att Lysekilsborna under en kväll får
möta Sveriges största författare. Det
är ett samarbete mellan biblioteket,
bokhandeln och Studieförbundet
Vuxenskolan som gör Bokens dag i
Lysekil möjlig.
-I år har vi i arbetsgruppen jobbat
hårt på att hitta tre författare som
representerar en bred variation, berättar Annie Pettersson på Studieförbundet Vuxenskolan. Vi ville ha
en deckare, en romanförfattare och
en faktaförfattare. Det blev Mari
Jungstedt, Kalle Lind och Zeina
Mourtada. Mari stod för deckaren,
Kalle hade skrivit om Hasse och
Tage, och Zeina en kokbok.
-Kvällen blev mycket lyckad, betonar Annie, med cirka 150 i publiken.
Bokens dag är numera ett projekt
med medel från Kulturrådet och SV
regionen.

Trädgård med skogen som förebild
nomförd av Mulm permakultur, var
fulltecknad och lyckad.

-Projektet Ekobesöksnäring Ålgårds
kvarn och såg och Utsikten Ekobyn
har genomfört mängder med lyckade delmål och aktiviteter under
året och det ideella engagemanget
under ekodagar och i skogsträdgården håller i sig, kommenterar Renée
Weberitsch från Studieförbundet
Vuxenskolan Väst glatt.
Arbetet med Skogsträdgården Ravinen har fortlöpt under året. Kursen
Introduktion till permakulturdesign
- med särskilt fokus på vatten, ge-

Under evenemanget Slöjdvandring
och Skördefest 28-29 september
hölls visningar i skogsträdgården
för allmänheten och det var ett
lämpligt tillfälle att väcka intresse
för projektet och trädgården. Under
dessa septemberdagar var det skördemarknad med konst, trähantverk,
keramik, klädsömnad, smyckesdesign och mycket mera.
En av konstnärerna som ställde ut
var blott 21 år gamla Tanja
Mölholm, som bidrog med sitt
skapande utifrån hbtq-skap och
psykisk ohälsa. Tanja använder en
stor och spännande blandning av
tekniker och material.
I oktober inbjöds till en föreläsning
om hur en etablerar skogsträdgårdar genom att odla med skogens
ekosystem som förebild.

Ekodagar vid Grindsbyvattnet
29 – 30 juni drog runt 500
besökare och hade ett digert
program med föreläsningar,
workshops, visningar och marknad
med försäljning av ekologiskt och
närproducerat.
-Det har även bildats en ideell förening kring Skogsträdgården Ravinen, framhåller Renée vidare, och
flera evenemang för att locka fler
medlemmar till både föreningen
Ålgård och föreningen
Skogsträdgården såsom gemensam
vårplantering, föreläsning om
resurssnål textilanvändning,
kompostkurs, föreläsning med
Johan Ehrenberg – och massvis av
studiebesök och visningar.
Tillsammans med Föreningen Ålgård har vi även genomfört kulturprogram, såsom konserten ”Ett as,
en fras, kontrabas” med Sara
Granér och Brita Björs.

Film, bakning och sömnad som tidiga insatser för asylsökande

Under 2019 bedrev Studieförbundet
Vuxenskolan Väst tre projekt med
medel från Länsstyrelsen, så kallade
TIA-projekt; Tidiga Insatser för
Asylsökande.
I alla projekten fokuseras på
svenska språket och förberedelser
för inkludering i det svenska samhället. Ett av SV Västs projekt är
mer teoretiskt till sin karaktär, vi
kallade det rätt och slätt TIA Språk,
här gjordes specifikt satsningar på

det svenska språket och lättare samhällsinformation. Projektet sträckte
sig från första januari till sista
december.
- Sju av våra kommuner var med i
projektet, berättar Emma Rossvik
från Studieförbundet Vuxenskolan,
Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg,
Stenungsund, Orust, Sotenäs och
Tjörn. I projektet fick eleverna lära
sig svenska indelade i olika nivågrupper, där innehållet kunde indi-

vidanpassas utifrån de olika deltagarna. Genom att läsa enklare texter, skriva, lyssna och prata svenska
i mindre grupper så utvecklades
deltagarna och blev bättre och starkare i svenska språket, men de fick
även en ökad självkänsla och
självsäkerhet.
-Vi vill utmana den traditionella inlärningsstilen, säger Emma och
sticker ut hakan lite, vi tittar gärna
på svenska filmer och TV-program
för att sedan prata om dem. Vi lyssnar på musik, och radioprogram,
besöker museum, affärer, bibliotek
med mera för att blanda praktisk
svenska med de teoretiska lektionerna.
Vi har även haft bakcirklar och
sycirklar, där deltagarna tränat på
svenskan på olika sätt.
-Vi ser att vår metod, som vi har arbetat med under många år nu fungerar, understryker Emma. Våra
deltagare lämnar oss för sfi eller
praktik med mycket större kunskap.
Att informera om samhället med
dess rättigheter och skyldigheter,
oskrivna regler och sociala koder är
också viktigt, och detta görs på deltagarnas olika nivåer.
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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.

Off grid med Mr Vätgas

Att vara helt självförsörjande
med el och koppla av sig från nätet är ett stort steg och hur gör
man?
Det var många, närmare bestämt
120 personer, som var nyfikna på
energilösningen som Hans-Olof
Nilsson, också kallad Mr Vätgas,
har i sin annars ganska vanliga
villa strax utanför Göteborg. Studieförbundet Vuxenskolan bjöd
tillsammans med Orust Krets-

loppsakademi in den fantastiske,
uppfinningsrika föreläsaren till
Orust den 25 februari.
-Kajutan i Henån fylldes till bredden när Hans-Olof Nilsson berättade om sin uppfinning att lagra
solenergi med hjälp av vätgas,
minns verksamhetsutvecklaren Eva
Gustafson på SV.
Frågorna ville aldrig ta slut. Solens
energi används direkt, lagras i batteri eller i bränslecellsanläggning
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för långtidslagring inför vinterns
energibehov.
Det hus han och hans familj bor i är
helt självförsörjande på el året runt
sedan fyra år och är off grid – det
vill säga helt bortkopplade från det
allmänna elnätet. Hans-Olof föreläser och inspirerar både kommunala institutioner och enskilda personer. -Fantastiskt att så många var
intresserade av framtidens elförsörjning! utbrister Eva glatt.

Lokal saluhall med Mat och Folk

Djur med TIA Natur

nader och varit på plats under ett
antal publika tillställningar, fortsätter Karin, Strömstad in Light, Ostron SM, vårmarknad, nationalparksfirande, fest i stadsparken och
höstmarknad… - De senaste gångerna under parollen ”Bygdens saluhall”. Matmarknaderna är nu ett
bekant och efterfrågat inslag i det
offentliga rummet i Strömstad.
Oscarsplatsen har blivit vår hemmahamn, en trivsam plats, som ett
vardagsrum. Detta bygger vi vidare
på!
Studieförbundet Vuxenskolan är
projektägare till Leaderprojektet
Mat och folk, ett projekt som bedrivs i samarbete med Omställning
Strömstad, Kooperativet Nässlan
och Strömstads kommun. Målsättningen är att främja lokal matproduktion och ökad medvetenhet
bland konsumenter kring närproducerad mat och kunskap om de producenter som finns i närområdet.
-Vi vill göra det enklare att handla
närproducerat, markerar projektledaren Karin Björk. Vi har skapat ett
nätverk med sikte på en lokal saluhall.
-Nu har vi arrangerat matmark-

Den lokala noden, att få folk att beställa varor och sedan samlas vid en
gemensam plats för leverans, har
gått trögare.
-Förutsättningen för att det ska gå
enkelt vad det gäller regelverk, är
förhandsbeställningarna, berättar
Karin vidare, men det upplevs
krångligt av kunderna. Därför flyttade vi utlämningarna till fredagar,
då mycket folk är i rörelse, och söker tillstånd för försäljning så vi kan
sälja även spontant. Vid några tillfällen kan man förlänga ”öppettiden” och annonsera lite extra. Under projektet har vi även genomfört
föreläsningar om bland annat hönsskötsel.

Under 2019 har Studieförbundet
Vuxenskolan Väst bedrivit flera projekt med medel från Länsstyrelsen,
så kallade TIA—Tidiga Insatser för
Asylsökande. Ett av dessa, som
sträckte sig från september 2018 till
december 2019, handlade om samspelet mellan människan, djur och
natur.
-Att vistas i skogen, gå på skogspromenader är något som många
svenskar tar för givet och det är en
plats för reflektion och avslappning,
framhåller Emma Rossvik från SV
och den som hållit i trådarna och
fortsätter:
-Så är det inte för alla, speciellt inte
om du kommer från ett land där
skogen innebär livsfara och djuren
där är skrämmande.
Vi ville med det här projektet introducera naturen på ett enkelt sätt,
där teoretiska lektioner blandades
med praktiska träffar i naturen och
studiebesök till diverse olika ställen
för att träffa på djur, växter och nya
naturområden.

Land Art — konst i naturen

Land Art är en internationell konstföreteelse som uppstod i USA i mitten av 1960-talet och kan övergripande beskrivas som skapande av
konst ute i naturen, i landskapet.
-Det är naturen och landskapet som
bestämmer förutsättningarna, men
hur, det varierar, berättar Annika
Törnqvist, verksamhetsutvecklare
på Studieförbundet Vuxenskolan
och ser nöjd ut.
Workshop Land Art är ett konstpedagogiskt projekt som ger barn och
unga möjlighet att lära sig om samtidskonst, får dem att vara ute i naturen och uppmuntrar till samarbete, empati och iakttagelse - bland
mycket annat.
Konstnären Monica Funck var ledare och initiativtagare till projektet, tillsammans med Elinor
Svenungsson från Hjärtumsgården

och Klubb SOLidaritet, och workshopen genomfördes i terrängen
norr om Hjärtumsgården.
-Monica Funck arbetar både med
naturens material men också med
att tillföra andra material såsom
textil, fortsätter Annika. Alla
materialen som användes i projektet kan brytas ner av naturen.
Inom SV Väst var det första gången
ett Land Art-projekt genomfördes,
och vi gjorde det i form av en kurs
vid tre olika tillfällen under sommaren 2019.
Målgruppen var främst barn som
går i årskurs 4-6 (cirka 10-13 år),
och de kunde välja att vara med en,
två eller alla tre gångerna.
Workshop Land Art var ett samarbete mellan SV Väst, Klubb SOLidaritet, Hjärtumsgården och Lilla
Edets kommun.
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Projektet sträckte sig över tre kommuner, Uddevalla, Vänersborg och
Stenungsund, och det deltog cirka
50 personer, blandat män och kvinnor.
De fick chansen att besöka Havets
Hus i Lysekil, Universeum i Göteborg, lokala naturområden och fiske
på Orust, Botaniska trädgården i
Göteborg, svampplockning i
Stenungsund med mera.
Deltagarna fick lära sig mer om den
unika Allemansrätten vi har i Sverige och om de vanligaste trädsorterna, svampar och bär. Även vissa
pass med matlagning ingick.
-Deltagarna fick möta naturen på
ett sätt de inte gjort tidigare, och vi
hoppas på en ökad vistelse i den,
säger Emma och berättar att SV
Väst nu drar igång ett nytt projekt;
Jalla Kashafa (Hej scout) som ska
locka flickor ut i naturen.

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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AHA-upplevelser i vardagen

Under åtta veckor under hösten
arrangerade Studieförbundet Vuxenskolan tre aktiviteter per vecka på
tre orter för seniorer, med målet att
omvandla ofrivillig ensamhet till
känsla av ökad gemenskap.

det fanns bidrag att söka vilket vi
gjorde—och fick, för att bidra till gemenskap och stimulans, skapa mötesplatser som kan ge ringar på
vattnet och möjliggöra att fler äldre
engagerar sig ideellt.

Men vi tar det från början:
I september hörde en kvinna vid
namn Lena Dramsvik, AHAupplevelser i vardagen, av sig och
hade en idé och ville ha hjälp att genomföra den.

-Vi fick svar från Socialstyrelsen
väldigt sent, i slutet av oktober,
fortsätter Kicki. Nu gällde det att
vara kvicka och kreativa. Lokaler
skulle bokas, aktiviteter hittas på
och framförallt skulle personer med
upplevelse av ensamhet hittas…

-Vi på SV tog till oss idén, berättar
verksamhetsutvecklare Kicki Ståhl.
Tillsammans spånade vi på möjligheten att genomföra den med Lena
som projektledare. Det handlade
om att personer på äldreboenden
hade för få aktiviteter och känsla av
ensamhet. Vi trodde, och idag vet
vi, att personalen gör så mycket de
kan för sina omsorgstagare. Frågan
var vad vi skulle kunna göra som
var unikt? Hur skulle vår stöttning
ge mer guldkant och färg på seniorernas vardag?
Socialstyrelsen utannonserade att

Musiklivet genom tiderna

”Musiklivet i Uddevalla genom tiderna” är en ny studiecirkel inom
äldreomsorgen. Åke Andersson har
varit ledare för två grupper under
året. Materialet heter samma som
cirkeln och boken är skriven av
bland annat Janne Dahl, som också
har besökt grupperna några gånger.
-Det har blivit ett stort intresse för
denna cirkel, berättar verksamhetsutvecklare Ewa Lantz från Studieförbundet Vuxenskolan. Det väcker
mycket minnen från Folkets Park
och andra festplatser i omgivningen.
-Bland alla artister som besökte oss
under våren, stack musikteater Gulasch ut lite extra, fortsätter Ewa.
Det är en grupp från Norrköping
som spelar många olika instrument,
sjunger och spelar lite teater. De
fick ett väldigt gensvar på äldreboendena.

Tre entusiasmerande aktivitetsledare som tillsammans med Lena
skulle hålla i aktiviteter, stod redo
att hoppa in närhelst.
För att nå så många som möjligt affischerade vi, använde oss av lokala
facebookgrupper (mest för att nå
anhöriga som kunde visa att det
händer saker för seniorer eftersom
personerna själva inte är aktiva på
sociala medier), kommunens hemsida, SVs kanaler, annons i lokaltidning och besök i butiker vid tidpunkt då det varit seniorrabatter.

Som aktiviteter erbjöd vi musikunderhållning, lokalt förankrade föreläsare med stor ämnesbredd, quiz
med nutidsorientering, bingo, sång
och skapande. Framförallt erbjöd vi
träffpunkter med möjlighet för
samtal med varandra, gav möjligheter att väcka den inneboende
kraft som finns i var och en och i
dennes livskunskap och tidigare intressen, framhåller Kicki. Vi såg
ökad självkänsla genom bekräftelsen personerna gav varandra genom att veta att man existerar i någon annans tanke och vara efterfrågad/saknad. I samspelet med
varandra skapades tankar och önskningar om fortsatta träffar och kamratcirklar vilket vi ska hjälpa till att
genomföra.
-Totalt under våra åtta veckor hade
vi över 630 deltagare och av dessa
har det varit 185 unika - det vill
säga olika – personer, säger Kicki
stolt.
Vi hoppas att få ytterligare externa
medel så att vi kan fortsätta verksamheten även nästa år.

Hitta din personliga stil

Efter önskemål från SPF Seniorernas programgrupp i Lilla Edet har
vi utvecklat en cirkel som heter
Hitta din personliga stil. Innehållet
har tagits fram av Studieförbundet
Vuxenskolans två verksamhetsutvecklare Annika Törnqvist
och Elisabeth Örn. Cirkeln genomfördes vid tre tillfällen i septemberoktober i Lilla Edet med tio deltagare, samtliga kvinnor födda 19351953.
-Vid första tillfället fokuserade vi på
kroppsform, klädstil och färger, berättar Annika. Vid andra tillfället
gick vi igenom makeup som passar
åldersgruppen genom att se en film
och sedan experimentera med färger på ögonskugga, form på ögonbryn, kinder samt läppar. Vi hade
valt att köpa in några makeupprodukter från en apotekskedja i
närheten, så att deltagarna skulle
kunna hitta produkterna enkelt om
de skulle vilja det efter cirkelns avslut.
Tredje tillfället användes till att
prova olika glasögonbågar som vi
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hade fått låna av en optiker i Trollhättan.
Deltagarna såg också en film om
vilken båge som passar till vilken
ansiktsform, samt en film om hur
en bra hudvårdsrutin för ansiktet
kan se ut. De deltagare som ville
hade tagit med sig ett plagg som antingen betydde mycket för dem,
eller som var svårt att bära av olika
anledningar, till exempel att man
inte visste vad man ska kombinera
det med.
-Avslutningsvis hade vi en runda
när deltagarna gav varandra feedback på klädstil och utseende, i en
väldigt vänlig och omtänksam samtalston, framhåller Annika.
-Cirkeln blev mycket lyckad och gav
många glada skratt och en känsla av
att bli sedd och uppskattad, säger
Annika. Det blev också tillfälle att
tala om hur livet och klädstilen har
förändrats i olika perioder, med deltagarnas olika yrken och livsstilar
genom åren.

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.

Slöjdklubben skapar av naturens tillgångar

Studieförbundet Vuxenskolan har
under året genomfört arrangemang
för hembygdsföreningar i Färgelanda. Det handlar om att få gamla
och unga att pröva hur hantverk har
använts förr och hur man använder
hantverket idag. Verksamheten ska
bidra till att öka förståelsen och
mångfalden att människor kan påverka sin förmåga att skapa och
göra saker tillsammans.

Slöjdklubben är en barnverksamhet
och finns på en mängd olika platser
runt om i landet. Verksamheten
vänder sig till barn som är mellan
sju och tolv år och bygger på en
pedagogik där barn får möjligheten
att upptäcka slöjdens material och
verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa med händerna.
-Det är viktigt att bredda intresset
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för att öka delaktigheten i kulturlivet, menar Elisabeth Öhrn,
verksamhetsutvecklare på SV, och
att få se, höra och göra saker på
platser där det finns verktyg,
material och handledning.
-Vi skapar föremål av naturens tillgångar, berättar Elisabeth sprudlande.

Bellas Hörna och Hantverkshus

2017 träffades ägaren till Bellas
Hörna och Karin Blomstrand, verksamhetsutvecklare på SV, i Munkedal och en studiecirkel i stickning
startade.
Året därpå blev det fyra cirklar och
ett kulturprogram och 2019 har
samarbetet utvecklats ytterligare
med ett antal workshops, konstutställning samt prova-på verksamhet
inom sömnad, ull/tovning och
tvåändsstickning.
-Detta förutom de "vanliga" studiecirklarna, säger Karin nöjt.
Planeringen inför kommande år är
på gång, och det verkar som om vi
kan utveckla samarbetet ännu mer.

-Bellas Hörna är ingen förening,
utan en centralt placerad kläd-,
sömnad- och hantverksbutik, som
blivit en mötesplats för hantverk
och goda möten mellan olika kulturer, tack vare vårt samarbete,
framhåller Karin. Ett enkelt och
fruktbart sätt att utveckla folkbildning.
SV Väst har ett eget hantverkshus i
Vänersborg.
-Tänk på att ”en timmes skapande
om dagen blir 365 timmar på ett
år”. -Det motsvarar två månaders
heltidstjänstgöring! PER ÅR - en
riktig bra investering till dig själv,
utbrister verksamhetsutvecklare
Lena Bark på Studieförbundet
Vuxenskolan ivrigt direkt när
hantverkshuset kommer på tal.

I lokalerna har vi skapat en
Inspirationshörna med hjälp av
möbler som blev över vid vår flytt i
Trollhättan. Vi har ett mycket gott
samarbete med Silvernålen - Mikael
Svensson – och han har lagt dit en
massa härliga inspirationstidningar
som man kan gotta sig i. En helt underbar plats att sitta i, som Hantverkshusets egna Vardagsrum, som
en deltagare sa.
-Något jag slås över när jag besöker
cirklarna- är den otroligt härliga
stämningen och att deltagarna riktigt hungrar över att lära sig och att
alla vill hjälpa till med sina kunskaper till varandra, fortsätter Lena.
-En underbar känsla för en verksamhetsutvecklare, konstaterar
Lena med värme i rösten.

Ullens väg från får till tröja

spann: den yngsta deltagaren är 16
år och den äldsta 80.
-Det finns ett ökande intresse för att
bereda ull, även bland yngre, säger
cirkelledaren Lisbet Tell. För de
unga lockar även att göra andra
saker än kläder, skojiga saker som
exempelvis tavlor, menar Lisbet.
Träffarnas fokus ligger på att lära
sig hantera en spinnrock, men innan dess behöver ullen först grovrengöras genom tvätt och sedan
kardas. Med flinka fingrar visar Lisbet arbetet vid spinnrocken. Den
fluffiga kardade ullen blir först till
tråd. Flera trådar tvinnas så samman till garn med stor hållfasthet.
Det är ett handlag som tar tid att
lära. Lisbet avslöjar att många ulltussar gick åt innan ullen lät sig formas till tråd i hennes händer.
Lady Spinners träffas en gång per
vecka i Hantverkshuset, Vänersborg. Att lära av varandra är viktigt.
Tre människor som samlades kring
ett gemensamt intresse. Så startade
Lady Spinners. I fokus stod ull som
material och hantverket att förvandla ullen till klädesplagg.
Lady Spinners valde att starta en
studiecirkel. Idag har gruppen nio
deltagare inom ett stort ålders-

–Utbytet av varandra är den stora
grejen med studiecirkeln, säger Lisbet med eftertryck. Att göra något
som går att använda praktiskt i vardagen lockar också, tror hon.
Alblad, älgört, daggkåpa och
koschenill. Lisbet visar en mängd
prover på ull färgat med naturens
färgämnen.
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-Ullberedningen är också en fråga
om resurshushållning, säger Lisbet.
Själva ullen kommer Lisbet över
utan kostnad hos en av traktens fårbönder. Ullen skulle annars komma
att kastas efter klippningen som
sker en gång per år.
-Man behöver inte alltid köpa nytt
och färdigt. Det är en viktig lärdom
att man med lite fantasi kan göra
mycket själv, säger Lisbet.
Lisbet välkomnar det ökande hantverksintresset. Hantverk som ullberedning är en sorts krisberedskap,
menar hon. Att med egna händer
och material från närområdet
kunna sörja för sina basbehov.
Litegrann som i ett äldre samhälle.
Lisbets råd för den som vill utveckla
sitt intresse är glasklart:
-Gå ihop, lär er tillsammans! Starta
cirklar. Studieförbundet Vuxenskolan kan hjälpa till inför uppstart,
ordna eller erbjuda lokal och stötta
under det att cirkeln pågår. Man
kan också få hjälp att hitta en lämplig ledare om man inte själv vill
leda.

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.

NPF, ADHD och autism i vardagen
Inom Studieförbundet Vuxenskolan
arbetar vi med att folkbilda inom
ämnet NPF (Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar) som inbegriper ADHD, Autism och Tourettes. Ann-Marie Myllykangas, en
av SV Västs verksamhetsutvecklare
som specifikt arbetar med verksamhet för och med personer med
funktionsnedsättning berättar:
-Detta gör vi bland annat genom att

anordna föreläsningar inom ämnet
men vi är även delaktiga i föräldra–
och anhörigträffar.
SV samarbetar med Attention, en
förening för dem som har NPF eller
är anhöriga. Tillsammans med Attention har vi haft ett antal föreläsningar i ämnet om ADHD och
om Autism i hemmet. De har i stort
sett varit fullsatta varje gång.
-Vi märker att det är ett viktigt
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ämne, det behövs mer kunskap, då
man som anhörig ibland kan känna
sig maktlös och ensam, när barnen
inte faller inom mallen, fortsätter
Ann-Marie. Eller när man själv har
en diagnos och känner sig utanför
och ”inte som andra”.
Att se NPF som något positivt och
en möjlighet, istället för ett problem, det ser vi inom SV som vårt
uppdrag!

Varför tigger rumänska romer i Sverige?
Under mars månad lades ett förslag
om tiggeriförbud i Munkedals kommun på bordet för att röstas om i
april månad.
Studieförbundet Vuxenskolan och
ABF gjorde då gemensam sak och
bjöd in föreläsaren Bennie Åkerfeldt
till att prata om ämnet:
Varför tigger rumänska romer i Sverige?
Det är frågan som Bennie Åkerfeldt
under flera år försökt besvara utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner över situationen i Rumänien.

SV genomförde sedan en föreläsningsserie tillsammans med Bennie,
i Lysekil, Sotenäs, Tanum och i
Strömstad.

Bennie, som själv tillhör den
romska minoriteten i Sverige, har
gjort åtskilliga resor till både Rumänien och Bulgarien.

Föreläsningen gjordes för att kontra
den högt aktuella frågan om tiggeriförbud, som på flera platser i Sverige har klubbats igenom eller lagts

som motion i olika kommuner.
I linje med SV:s värdegrund och
Bennies egna kall gjordes föreläsningsserien med förhoppningen att
ge en annan synvinkel på situationen, eller i alla fall kunskapen om
varför rumänska romer lever som
de gör.

Samtal med soppa—om demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
-Under våren 2019 genomfördes en
serie öppna samtal på olika platser i
Lilla Edet, berättar Annika Törnqvist, verksamhetsutvecklare på
Studieförbundet Vuxenskolan Väst.
Varje samtal inleddes med en kort
inspirerande presentation av en
person som engagerat sig för att
åstadkomma till positiva
förändringar för andra.
Efter presentationen serverades ve-

getarisk soppa med bröd och deltagarna samtalade tillsammans om
kvällens tema på ett sätt som gör
det möjligt för alla att delta och bidra med sina tankar och funderingar, erfarenheter eller frågor.
Serien var ett sätt för oss i Lilla Edet
att fånga upp #ViMåstePratainitiativet som Hedi Fried tagit, förklarar Annika vidare, och som också
studieförbunden på uppdrag av

riksdagen sprider i Sverige.
Ledare för samtalsserien var Mai
Lundell, och i planeringsgruppen
ingick också Bengt Larsson och Ulf
Wetterstrand. Som studiematerial
användes boken Handbok för demokrater. De gäster som besökte
samtalsserien som inspiratörer var
Leif Gardtman, Sonja Andrén, Marcus Göthberg, Daniel Johansson
och Sten-Åke Lyngstam.

Jämställd folkbildning—#metoo—to do!
Det är viktigt att diskutera sexuella
trakasserier och värdegrundsfrågor
för att skapa en jämställd och inkluderande arbetsplats. SV Väst har en
särskild fokusgrupp för jämställdhetsintegrering.
-Jag tycker att det är skönt att
slippa att dra hela lasset själv, säger
avdelningschef Mia Ekegren, genom
fokusgruppen får jag fler att bolla
utvecklingsarbetet med. Vi är flera
som hjälps åt att omsätta vackra ord
i handling.
En av medarbetarna i gruppen är
Annika Törnqvist från Lilla Edet.
-Jag tycker att det är jätteroligt att
arbeta med olika former av värdegrundsfrågor! utbrister Annika. I
gruppen har vi tagit fram en handlingsplan för jämställdhetsintegre-

ringen för drygt ett halvår framåt.
Vi har funderat över hur vi välkomnar olika grupper, vilka bilder och
vilket språkbruk vi använder. Vi har
diskuterat vår samtalskultur och
våra verksamhetserbjudanden.
-Det är intressant att tänka på vår
befintliga verksamhet, fyller Mia på,
ta till exempel biodling; där deltar
spontant både män och kvinnor i
ungefär lika omfattning, där deltar
unga och gamla, svenska och nysvenskar – därigenom det
”perfekta” cirkelämnet! Vi har övervägande andel kvinnor i våra studiecirklar, men i aktiekunskap – där
deltar väldigt många män, där
skulle det vara normbrytande att ha
en grupp för bara kvinnor. I de
flesta hantverk skulle det tvärtom
45

vara normbrytande att ha speciella
cirklar för män.
Fokusgruppen tror att de allra allra
flesta vill vara med och bidra till
arbetsplatsens förbättrings- och
utvecklingsarbete. SV har under
året genomfört utbildning för alla
medarbetare med samtal kring inkludering, en utbildning som även
lämpar sig mycket bra att genomföra i studiecirkelform. Till hjälp
finns många bra studiematerial,
exempelvis #metoo + you too + we
too = to do!
Studieförbundet Vuxenskolan har
även erbjudit cirkelledarutbildning,
både allmän pedagogisk utbildning
och kring normkritiska frågor.

Fokus: Jämställd folkbildning
mer i kontakt med oss ska
trivas, få ett bra bemötande
och känna sig trygga.
Under året har alla tjänstepersoner genomgått dels en
webbutbildning, dels deltagit i en workshop i jämställdhet och normkritik.

SV vill vara med och skapa
ett samhälle där varje människa får vara med och växa
genom kunskap. Hos oss
ska människor av alla sorter
kunna samlas och alla ska
känna sig trygga och kunna
delta på samma villkor. Vi
vill vara ett föredöme. Alla
som arbetar här eller kom-

Folkbildning spränger gränser

-Jag brukar regelbundet besöka pågående studiecirklar vid Hantverkshuset på Restad Gård, berättar Lena
Bark, verksamhetsutvecklare på
Studieförbundet Vuxenskolan.
Denna gång var jag extra nyfiken då
jag fått information om att hälften
av deltagarna i en typiskt ”manlig”
cirkel var tjejer. Det handlade om
en studiecirkel i träslöjd.
-Japp, det var helt sant! utbrister
Lena. När jag kom in i lokalen
möttes jag av en hög ljudnivå av
både maskiner och engagerade
personer. Vilken glädje det fanns i
salen, alla med viljan att dela med
sig av sina erfarenheter.
Studiecirkeln leddes av nestorn i
sammanhanget, Nils Nilsson. Han
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bidrog med sin mångåriga tekniska
kunskap och var en trygghet för alla
deltagare.
-Efter träslöjdande fortsatte jag vidare till nästa studiecirkel där den
omvända situationen gällde, fortsätter Lena sin historia. En typisk
”kvinnlig” cirkel i sömnad. Här var
20% av deltagarna män. Plus ledaren själv, Mikael Svensson, även
han en nestor inom sitt hantverk
med många nationella uppdrag.
Här var kreativiteten också på topp.
-Man blir mycket stolt och glad över
att konstatera att folkbildning
spränger gränser, utbrister Lena.
–Båda dessa cirklar är riktiga bra
exempel på det, ur ett genusperspektiv, avslutar Lena.

Sammanfattning av året: Demokratistärkande
Verksamhetsåret 2019 har liksom
tidigare år varit ett år med många
glädjeämnen för Studieförbundet
Vuxenskolan avdelning Väst. Vår
totala verksamhetsvolym är fortsatt
stor, vi har bibehållit vår stora studiecirkelvolym och gläds framför
allt över att vi fortsatt engagerar
många unika deltagare i verksamheten. SV Väst är fortsatt en stor
kulturarrangör i de 19 kommunerna
i vårt verksamhetsområde.
Under 2019 firade Sverige
”Demokratin 100 år”. Studiecirkeln
– den lilla gruppen som tillsammans söker kunskap - är i sig en
demokratiskapare och SVs huvudverksamhet varje år. Under 2019
gjorde SV Väst riktade insatser
genom föreläsningar, grupper utifrån Demokratihandboken, startat
projektet ”Lita på Sverige”, som
handlar om att skapa kunskap om
och ge tillit till Sveriges institutioner hos nya svenskar. Arbetet med
hållbarhetsfrågor har varit en prioriterad fråga för SV Väst ett flertal
år, inte minst den sociala dimensionen har en viktig demokratidimension.
En annan satsning för att stärka
demokratin är vårt arbete riktat till
unga och det stöd SV Väst ger till
SVs barn- och ungdomsorganisation Vi Unga. Att engagera unga
människor i föreningsaktiviteter är
en av de viktigaste insatser som kan

göras för att stärka och utveckla
demokratin.
Digitalt utanförskap är ett demokratihot, därför arbetar SV Väst aktivt
med att ge fler möjlighet att kunna
delta i digital utveckling, bland annat genom studiecirkeln ”Alla kan
surfa”, som främst vänder sig till seniorer. Även vår verksamhet riktad
till äldre, som känner utanförskap i
form av ofrivillig ensamhet, är en
demokratifråga.
SV Väst har omfattande verksamhet
riktad till asylsökande/nya svenskar. På Dalaberg i Uddevalla har SV
Väst - och har haft under lång tid en mycket omfattande verksamhet
riktad till de många nya svenskar
som bor där. Under året har vi särskilt satsat på verksamhet främst
riktad till kvinnor.
SV Väst har en stor och bred kulturverksamhet i alla avdelningens
kommuner. Föreläsningar och
andra kulturprogram är viktiga för
att inspirera till engagemang - genom eget aktivt kulturutövande eller ett aktivt engagemang i föreningsliv eller genom att i det dagliga
samtalet vara en röst för positiv
samhällsutveckling.

Lokal närvaro i samtliga kommuner
inom vårt verksamhetsområde är en
prioritering för SV Väst. Under året
har det gjorts olika insatser för att
vidmakthålla och utveckla den lokala närvaron. Tyvärr är det kommunala stödet till folkbildningen i
många kommuner på en sådan låg
nivå att det blir allt svårare att upprätthålla den lokala närvaron, en
närvaro som är viktig för att folkbildningen skall kunna vara en aktiv
samhällsaktör.
Vi i 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

Hantverk liksom verksamhet för
personer med intellektuella funktionsvariationer är viktiga verksamheter för SV Väst. Genom aktivt

Avdelningsstyrelse:
Hans-Inge Sältenberg
(ordförande)
Gunilla Eliasson
(vice ordförande)
Albin Thunberg
(Vi Unga)
Karin Nodin
(Centerpartiet)
Said Abdu
(Liberalerna)
Frida Wännman Kvantenå
(LRF)
Birgitta Adolfsson
Lena Bjurström
Mikael Sternemar

sökande av externa projektmedel
har SV Väst under flera år kunnat
skapa möjligheter att utveckla och
stärka prioriterade folkbildningsinsatser utöver de folkbildningsanslag
avdelningen erhåller.

Valberedning:
Inga-Lena Lindenau
Sven-Olof Olle Höög
Faraah Mohamud
Lisbeth Hedlund

Revisorer:
Henry Bäckström
Ann-Marie Jakobsson
Auktoriserad revisor:
Susanna Frimodig Lind

47

Kenneth Carlsson
(ordförande)
Mats Andersson
(Centerpartiet)
Ulrik Hammar
(Liberalerna)
Anders Andersson
(LRF)
Anna-Lena Carlsson
Birgitta Mehamedi Örn
Carina Andersson

VeBe 2019 omslag.indd 2

2020-02-17 11:22:08

