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Redaktion

Du håller nu ett magasin med många tips på
inspiration och lärande i din hand.

I vårt digitala samhälle så har vi obegränsad
tillgång till information, det är lätt att komma
vilse i bruset – men det är först när vi använder
den, i praktisk handling eller när vi stöter och
blöter den med andra, som informationen blir
till kunskap och kompetens. I studiecirkeln, vår
pedagogiska arbetsform, får du denna chans.
Vi lär oss och inspireras tillsammans med andra.
I dialogen kommer den äkta rösten till tals. Det
är lätt att Våga i den lilla gruppen, det blir äkta.

Studieförbundet Vuxenskolan vill vara ett
redskap för den enskilda människan, ge möjlig-
heter för privatpersoner och organisationer.
Förra året deltog över 13000 unika personer
i våra cirklar och kurser – en sådan härlig skara!

I detta nummer av Inspirera får du möta några
av våra 1000 cirkelledare här i Väst och du får
många möjligheter till inspiration genom en rad
olika studiecirklar, men vi fyller hela tiden på,
på vår hemsida, genom våra samarbets-
organisationer eller i särskilda program för
exempelvis människor i behov av särskilt stöd.
Och då har jag inte ens nämnt alla våra kultur-
program: föreläsningar, skådespel, konserter osv.

– Vi hoppas att du ska känna av den äkta
varma livstonen i vår verksamhet;
välkommen till SVs värld!

En äkta röst

i bruset

Mia Ekegren, avdelningschef
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Studieförbundet Vuxenskolan

Vår avdelning Väst, består av 19 kommuner: Ale, Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda,
Kungälv, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund,
Strömstad, Tanum, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Kundtjänst: 010-33 00 900
E-post: vast@sv.se
Hemsida: www.sv.se/vast

Utförlig information och
uppdaterat studieprogram
finns på vår hemsida.

Gilla oss
på facebook
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123:e verksamhetsåret pågår för fullt hos
Södra Inlands Biodlarförening i Kungälv.
Här har flitiga bin och människor samarbetat
sedan 1894. Bakom det långvariga och
ihållande intresset för biodling i trakten
står eldsjälar, hjälpsamma biodlare och
snälla drottningar.

En av föreningens eldsjälar, cirkelledaren Stefan
Hellström, möter upp mig med en vaxkaka i handen.
Det är spännande att få bryta och äta en bit om man, som
jag, inte gjort det förut. Segt som tuggummi men väldigt
sött, gott och nästan lite beroendeframkallande.
Fem bisamhällen finns inhysta i den lilla utomhusboden

som bär namnet efter en tidigare eldsjäl och ordförande
i föreningen, Gunnar Andersson. Varje samhälle fungerar
som en enda organism och där bor ungefär 20 000 bin,
hundratals drönare och en drottning. Vaxkakorna sätts
i honungsramarna och resten sköter bina. Ja, nästan i alla
fall. Det blir trots allt en del pyssel kvar med att hålla
bisamhällena varma och att ta tillvara på honungen. Som
tur är finns det gott om flitiga medlemmar i föreningen
som gärna hjälper till.

– Det är så roligt för alla hjälps åt här. De som är erfarna
biodlare är väldigt generösa med både bin och råd. Frågar
du efter tio erfarenheter får du nästan alltid tolv tips
skrattar Stefan.
Stefan är själv mentor åt andra och är dessutom utbildad

bitillsyningsman åt Länsstyrelsen. I den rollen kontrollerar
han att det inte finns sjukdomar i bisamhällen som kan
spridas vidare. Det finns en bisjukdomslag som biodlare
måste känna till och följa vilket Stefan också förmedlar till
cirkeldeltagarna. Något som han också tycker är viktigt, är
att skaffa en drottning som är lugn och snäll.
– Det är drottningen som bestämmer kulturen

i bisamhället. Om drottningen är snäll så är resten av bina
också snälla. Hon styr genom att sända ut doftämnen,
feromoner, berättar Stefan.
Deltagarna får också lära sig att bygga honungsramar,

slunga honung och hantera bina under olika arbets-
moment. Det finns cirklar höst, vår och sommar. Men
detta verkar inte hindra deltagare från att vilja träffas
i fler kreativa cirklar som exempelvis rulla vaxljus inför
jul eller göra salvor av bivax.

Paula Nyman

Cirklar för ett väl
fungerande samhälle

Stefan Hellström låter en ung besökare smaka på en vaxkaka. Foto: Karin Björk
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Tid Tid är det finaste du kan ge, både till

dig själv och
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Jennie Müller vill erbjuda ett lugn i vardagen
och väcka motivation hos andra genom yogan.
Att deltagaren själv bestämmer nivån och vad
som ska uppnås vid cirkeltillfället är en själv-
klarhet för henne. Det finaste någon kan ge är
en stund av sin dyrbara tid tycker Jennie och
det är också allt som krävs för att delta.

Yogan har sitt ursprung i Indien, flera tusen år tillbaka i
tiden. Genom sina resor runt om i Asien har Jennie Müller
samlat gedigen kunskap om filosofin bakom yogan och vad
den egentligen står för.
– Allt som kretsar omkring oss och inom oss är en stor

massa av energi som vi alla delar. Inom yogans filosofi
pratar man mycket om att ”du är inte din kropp, utan du
har en kropp”. Kroppen behöver skötas om, precis som
själen. I yogan får vi en helhet i både kroppens och själens
välmående, beskriver Jennie.
I Indien blev hon certifierad yogainstruktör. Sina

kunskaper har hon därefter fyllt på genom att prova allt
ifrån att meditera med munkar, till att bo på yogacenter på
olika platser i Asien. Det som gav den djupaste insikten och
som hon alltid tar med sig inför sina yogaklasser, är trots
allt vad en vis lärare till slut sa till henne. ”Du ska lära ut det

som kommer inifrån dig själv, du behöver inte kunna och
veta allt”.
– Jag brinner för människors hälsa och vill inspirera andra

i att ta med yogan som en del i vardagen för att må bra. Det
handlar mycket om tankens kraft och att använda kroppen
ihop med andningen för att öka fokus. Det har fått mig att
utvecklas som människa och därför vill jag förmedla det
vidare till andra, berättar Jennie.
Hon är ödmjuk inför ledarrollen, känner sig tacksam för

förtroendet och den tid som andra ger henne vid yogaklas-
serna. Hon är noga med att ge detta tillbaka till deltagarna
och poängterar att det är en cirkel. Alla är delaktiga och att
allt sker tillsammans, små steg i taget.
I höst startar en ny omgång av yogacirkeln i Rotviksbro

jaktstuga strax utanför Uddevalla. Det kommer att bli ett
”prova på” tillfälle för de som är nyfikna men inte riktigt har
bestämt sig.
– Yoga passar alla. Speciellt dem som säger att de är för

stela i kroppen, skrattar Jennie. Då är just yoga den perfekta
formen av både kroppslig och mental träning. Du väljer själv
vilken nivå som känns bra och orkar med. Vissa dagar kan
gränsen gå vid att bara orka rulla ut mattan och lägga sig på
den, avslutar Jenny.

Byline

Tid är det finaste du kan ge, både till

dig själv och andra
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En studiecirkel som du startar tillsammans med personer du känner
utan att betala deltagaravgift – eller en mycket låg sådan – kallas
ibland ”kamratcirkel”. Som till exempel ett rockband eller en bokcirkel.

För att starta en studiecirkel eller kamratcirkel behöver man vara minst tre personer.
En av deltagarna är ledare och ansvarar för kontakten med SV. Vi hjälper till med upplägg
och erbjuder ledarutbildning. Genom oss kan ni få hjälp med lokaler, studiebesök eller
studiematerial.
I SVs studiecirklar förenas lärande och personlig utveckling, samtidigt som vi ger plats

för gemenskap och glädje.
Ditt intresse kan bli en studiecirkel hos oss – kontakta SV på din ort så berättar vi mer!

Vad är en
studiecirkel?
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Starta
cirkel
Vad kan man göra?
Allt är möjligt
Ditt intresse
– folkbildning
i studiecirkel

Var är en studiecirkel?
Tre (eller fler)
som träffas och
lär sig tillsammans

Varför studiecirkel?
En av er kommer
att fungera som
cirkelledare

Varför studiecirkel?
• Stöd och coaching
• Kostnadsfri ledarutbildning
• Lokaler och gemenskap
• Formen ger struktur

Som studiecirkelledare får du en oerhört
viktig roll hos oss. Du blir vårt ansikte utåt
och därför satsar vi på dig! Vi utbildar
dig, genom en grundläggande utbildning
får du kunskaper i gruppdynamik,
pedagogik och konsten att leda en grupp.

SV söker alltid efter kompetenta med-
arbetare som kan utveckla vår verksamhet.
Är du intresserad av att bli ledare eller
föreläsare hos oss? Skriv några rader om
dig själv till vast@sv.se så hör vi av oss.

Vill du bli cirkelledare hos oss?



Välkommen till SV Väst
KONST & HANTVERK Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Akvarell nyb. Lysekil 8 ggr Arr 48127 Må 18.00 18 sep 600:-
Bygg egen fågelholk! Lysekil 1 ggr Arr 40886 Må 16.00 9 okt 200:-
Glasfusing & silverlera Fiskebäckskil helg 2 ggr Arr 35196 Lö-Sö - 14 okt 1100:-
Glasfusing & silverlera Fiskebäckskil helg 2 ggr Arr 48840 Lö-Sö - 11 nov 1100:-
Silversmide Munkedal 7 ggr Arr 48999 On 18.30 23 aug 1400:-
Silversmide Munkedal 7 ggr Arr 49005 To 18.30 24 aug 1400:-
Silversmide Munkedal helg 2 ggr Arr 49006 Lö-Sö 10.00 2 sep 1100:-
Silversmide Munkedal helg 2 ggr Arr 49030 Lö-Sö 10.00 7 okt 1100:-
Silversmide Munkedal helg 2 ggr Arr 49031 Lö-Sö 10.00 11 nov 1100:-
Silversmide Munkedal helg 2 ggr Arr 49085 Lö-Sö 10.00 7 okt 1100:-
Silvertråd Tanumshede 10 ggr Arr 48696 Ti 18.30 5 sep 1450:-
Stickning nyb. Tanumshede 5 ggr Arr 40369 Må 18.00 - 650:-
Sömnad & redesign Strömstad 5ggr Arr 49329 - 18.00 våren 2018 -
Textila hantverk Lysekil 8 ggr Arr 49695 Fr 14.00 15 sep 200:-

SPRÅK Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Allmän språkkunskap Lysekil 8 ggr Arr 48129 Ti 17.00 26 sep 850:-
Babytecken Tanumshede 7 ggr Arr 48790 To 19.00 14 sep 1500:-
Engelska Tanumshede 8 ggr Arr 48973 Må 17.30 - 1090:-
Engelska konv. Hunnebostrand 6 ggr Arr 36739 - 18.00 - 670:-
Engelska forts. Strömstad 8 ggr Arr 48495 Må 18.00 11 sep 1495:-
Franska konv. Lysekil 6 ggr Arr 48831 Ti 15.00 19 sep 850:-
Franska nyb. Hunnebostrand 6 ggr Arr 26730 - 17.30 - 680:-
Franska forts. Hunnebostrand 6ggr Arr 29868 - 17.30 - 680:-
Italienska termin 2 Lysekil 8 ggr Arr 48126 On 17.00 27 sep 850:-
Italienska termin 4 Lysekil 8 ggr Arr 47061 Ti 17.00 26 sep 850:-
Retorikcirkel Lysekil 5 ggr Arr 45172 On 18.30 20 sep 500:-
Roligt att läsa
-för funktionsnedsatta Lysekil 4 ggr Arr 49064 On 14.30 20 sep 0:-
Spanska konv. Lysekil 6 ggr Arr 48830 Ti 18.00 19 sep 850:-
Spanska, nyb. Strömstad 8 ggr Arr 49195 - - - 1045:-
Spanska nyb. Hunnebostrand 6 ggr Arr 26880 - 17.30 - 680:-
Spanska nyb. Tanumshede 8 ggr Arr 40408 Må 18.00 - 1465:-
Spanska termin 2 Hunnebostrand 6 ggr Arr 26741 - 17.30 - 690:-
Spanska forts. Hunnebostrand 6 ggr Arr 29441 - 17.30 - 680:-
Spanska forts. Tanumshede 8 ggr Arr 49026 Må 18.00 - 1040:-
Spanska intensiv del 1 Strömstad 8 ggr Arr 49208 - - - 1045:-
Teckenspråk nyb. Strömstad 7 ggr Arr 48792 On 19.00 20 sep 1500:-
TAKK tecken som stöd Tanumshede 7 ggr Arr 48791 Ti 19.00 19 sep 1500:-

För anmälan: Kundtjänst: 010-33 00 900 eller e-post vast@sv.se Du hittar fler studiecirklar på sv.se/vast
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HÄLSA Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

När vikten sitter i huvudet Munkedal 3 ggr Arr 48727 To 18.30 7 sep 1850:-
Qigong Munkedal 10 ggr Arr 46623 On 18.30 13 sep 1000:-
Qigong Hunnebostrand 10 ggr Arr 46624 Må 18.30 11 sep 1000:-
Yoga Brastad 8 ggr Arr 48841 On 17.00 20 sep 1200:-
Yoga på stol Lysekil 9 ggr Arr 49379 Fr 10.30 22 sep 800:-
Yoga mindfulness Hamburgsund 10 ggr Arr 48907 Må 19.00 - 1500:-

SLÄKT & HISTORIA Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Släktforskning Munkedal 7 ggr Arr 47891 On 18.00 6 sep 0:-
Släktforskning Tanumshede 8 ggr Arr 46649 Må 19.00 - 1190:-
Släktforskning fördjupning Tanumshede 3 ggr Arr 48691 Må - - 815:-

FOTO Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Foto/redigering nyb. Strömstad 4 ggr Arr 40483 Må 19.00 - 720:-
Foto/redigering nyb. Tanumshede 4 ggr Arr 46651 Må 19.00 - 720:-
Foto/redigering forts. Tanumshede 4 ggr Arr 49025 Må 19.00 - 720:-
Foto Strömstad 5 ggr Arr 40483 - - våren 2018 720:-

DATA & IT Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Data nyb. Tanumshede 5 ggr Arr 38047 Må - - 850:-
Data forts. Tanumshede 5 ggr Arr 49038 Må 18.00 - 850:-
Ipad/Iphone Tanumshede 3 ggr Arr 48688 Må - - 715:-
Lightroom Lysekil 5 ggr Arr 48279 Sö 14.00 15 okt 400:-
Surfplatta android Tanumshede 3 ggr Arr 48680 Må - - 715:-

ÖVRIGT Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Bygg din
egen grönlandspaddel Strömstad 5 ggr Arr 49218 - - - 860:-
Föreningsakuten
-Utveckla din förening Hunnebostrand 3 ggr Arr 32997 - - - 300:-
Vill du förändra din stil,
färglära, stil och modetips

Lysekil 4 ggr Arr 47541 To 17.30 14 sep 850:-

Köra traktor miljövänligt Munkedal 1 ggr Arr 49086 Ti 17.00 3 okt 0:-
Solenergi Strömstad 5 ggr Arr 49217 - 18.00 - -
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DJUR, NATUR & HEM Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Biodling Strömstad 8 ggr Arr 48057 - 19.00 Våren 2018 800:-
Biodling nyb. Rabbalshede 9 ggr Arr 47708 Må 18.30 - 400:-
Fåglar nyb. Sotenäs 5 ggr Arr 48591 Lö 07.00 2 sep 350:-
Jägarexamen Tanumshede 18 ggr Arr 46037 Ti 19.00 17 okt 2800:-
Motorsågskörkort A+B Brastad 7 ggr Arr 43600 Må 18.30 - 5450:-
Motorsågskörkort A+B Sotenäs 8 ggr Arr 36726 - - - 5450:-
Motorsågskörkort A+B Strömstad 8 ggr Arr 45773 - - - 5450:-
Permakultur introduktion Distans 4 ggr Arr 49888 To - 26 okt 600:-
Permakulturdesign Distans 10 ggr Arr 49876 Lö - 6 jan 2200:-
Permakultur i praktiken Distans 40 ggr Arr 49896 Lö - 10 feb 2500:-
Röjsågskörkortet RA+RB Strömstad 7 ggr Arr 48497 - - - 4150:-
Ta vara på skörden Distans 5 ggr Arr 49893 To - 5 okt 800:-
Sträckfågelläten på hösten! Sotenäs 3 ggr Arr 48649 Sö 07.00 27 aug 350:-
Svampkunskap Brastad 5 ggr Arr 48640 On 10.00 27 sep 0:-
Röjsågskörkort RA+RB Tanum 7 ggr Arr 48498 - - - 4150:-

NAVIGATION & SJÖLIV Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Förarintyg Navigation Lysekil 10 ggr Arr 47810 To 18.00 5 okt 2365:-

DANS & MUSIK Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Durspel Strömstad 8ggr Arr 49215 - - - -
Magdans nyb. Strömstad 6 ggr Arr 49162 Må - - 800:-

Dans eller musikgrupp? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

KURSER I NÄRHETEN Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Ed 6 ggr Arr 32959 Ti 18.30 17 okt 1000:-
Ed 6 ggr Arr 32956 To 18.30 19 okt 1000:-
Ed 8 ggr Arr 24375 Lö 18.00 - 4750:-
Ed 7 ggr Arr 26662 Lö 18.00 - 4150:-
Ed 6 ggr Arr 26877 Lö 19.00 - 900:-

Dals-Ed
Aktiesparande grund A
Aktiesparande forts. B
Motorsågskörkort A+B
Röjsågskörkort RA+RB
Skogens Vatten

Uddevalla
Datasäkerhet, bilder Uddevalla 3 ggr Arr 48751 Fr 09.30 6 okt 525:-
Handladdning - jakt och vilt Uddevalla 3 ggr Arr 32688 Lö 18.00 - 370:-
Körkorts teori Lättläst Uddevalla 8 ggr Arr 36740 Må 18.00 18 sep 680:-
Lampskärmar Uddevalla 6 ggr Arr 49333 On 16.00 13 sep 0:-
Vegetarisk matlagning Ljungskile 4 ggr Arr 46033 To 18.00 28 sep 750:-
Scrapbooking Uddevalla 10 ggr Arr 40891 Må 18.00 - 950:-
Svampkunskap Uddevalla 5 ggr Arr 48639 On 10.00 23 aug 0:-

Henån 3 ggr Arr 49073 To 14.00 21 sep 950:-

Orust
Babytecken
GongbadWorkshop Varekil 1 ggr Arr 49474 Sö 13.00 10 sep 200:-
Slipa dina knivar och saxar Stillingsön 2 ggr Arr 46563 Må 18.00 - 350:-
Spinna med ull Henån 7 ggr Arr 48528 Må 18.30 - 0:-
Teckenspråk grundkurs Henån 6 ggr Arr 26218 Må 15.00 2 okt 950:-

Du är varmt välkommen!

För anmälan: Kundtjänst: 010-33 00 900 eller e-post vast@sv.se Du hittar fler studiecirklar på sv.se/vast
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RES & LÄR PÅ EN HELG Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Ronneby helg 2 ggr Arr 40773 Lö 10.00 11 nov 2150:-
Ronneby helg 2 ggr Arr 40780 Lö 09.30 30 sep 1800:-
Svenljunga helg 4 ggr Arr 30783 To 18.00 23 nov 6875:-
Tösse helg 2 ggr Arr 49759 Lö 10.00 21 okt 950:-
Tösse helg 2 ggr Arr 49761 Lö 10.00 28 okt 950:-
Arnäsvall 1 ggr Arr 23289 To 18.00 2 nov 950:-

Emalj
Grafiska trycktekniker
Motorsågskörkort nivå C
Glasfusing & glasgjutning
Glasfusing & glasgjutning
Florist för en kväll

Anmälan sker på www.sv.se

Anmälan

Anmälan sker via SVs hemsida, telefon eller via personligt besök

på SVs expedition. Observera att vi inte regelmässigt skickar

bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Vi skickar dig en

kallelse före studiestart. SV förbehåller sig rätten att ställa in en

cirkel före start om vi inte har tillräckligt många deltagare. Du

har då rätt att återfå betald deltagaravgift.

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att

ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss

skriftligt inom 14 dagar efter det att du fått bekräftat att du har en

plats reserverad. Om kursen har startat och du har deltagit vid en

sammankomst har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Avbokning – Avanmälan

Förutom ångerrätten ovan är anmälan bindande. Om du återtar

din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan cirkeln

startat tar vi ut en administrationsavgift:

- avbokar du senast 7 dagar före start debiteras en administra-

tionsavgift på 10 % av deltagaravgiften, dock lägst 100 kr.

- vid senare avbokning än 7 dagar före start debiteras du halva

deltagaravgiften.

- om du avbryter ditt deltagande tar vi ut full deltagaravgift.

- avanmäler du dig eller avbryter ditt deltagande p g a sjukdom

eller av yttning från orten, återbetalas del av kursavgiften mot

intyg.

-ej avbokade biljetter debiteras.

Studietimmar

En studietimme är 45 minuter.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften skall vara betald till cirkelns/kursens start

eller enligt de betalningsvillkor so nns angivna på inbetalnings-

kort/fakturan. Vi ansvarar inte för postens hantering.

Vid utebliven betalning debiteras räntor och avgifter.

Litteratur och arbetsmaterial ingår inte i deltagaravgiften om inget

annat anges. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Försäkring

Deltagare i SVs verksamhet är olycksfallsförsäkrade under studietiden,

samt vid resa till och från studielokalen.

Studielokaler

Kontrollera noga vilken lokal din cirkel är förlagd till. Information

hittar du på din kallelse.

Intyg

Intyg kan erhållas kostnadsfritt i anslutning till avslutad cirkel. Minst

70% närvaro erfodras.

Reklamation

Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Administration av personuppgifter

(PuL) Vi dataregistrerar dina personuppgifter samt till vilken

studiecirkel du anmält dig. Dessa uppgifter kan Studieförbundet

Vuxenskolan även komma att använda för utskick av information om

verksamhet. Om dumotsätter dig sådan användning av dina

personuppgifter, vänligen meddela oss. (Som deltagare har du rätt att

kostnadsfritt ta del av den information so nns om dig genom att

skriftligt begära uppgifter från oss.

Startdatum

Startdatum på studiecirklar och kurser är preliminära. Vi startar när

vi har tillräckligt många deltagare.

Tryckfel

Vi reserverar oss mot eventuella felskrivningar eller tryckfel som

kan förekomma.S
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Malins uppdrag:

Göra det lätt att
förverkliga idéer

En grupp kompisar med ett gemensamt
intresse, som exempelvis filmproduktion, kan
behöva lokal, pengar eller annat stöd för att
genomföra sina aktiviteter. Om man bildar en
förening är det lättare att få igenom sådant.
Men hur gör man det?

Idén med Vi Unga är att det ska bli lätt att bilda och driva
en förening.
– Och det blir det! Säger Malin Danielsson, anställd av

Vi Unga i Västra Götaland.
Malin visar upp ett ”startkit”, en folder i fyra flikar:

Idén – Föreningen – Medlemmarna – Pengarna. Bakom
varje flik finns tydlig information och rutor att fylla i.
Klistra sen igen och posta! Klart. Föreningen är startad.
Malin är verksamhetsutvecklare för Vi Unga, besöker och

uppmuntrar föreningar i hela distriktet. Först får man hjälp
med själva bildandet, sedan kan man få utbildning inom
ledarskap, arrangörskap och styrelsearbete.
– Vad är det roligaste med ditt arbete Malin?
– Att ge unga möjlighet att göra det de vill, svarar hon

snabbt. Sedan den där känslan när de inser att drömmen
faktiskt har blivit av på riktigt och att få se dem utvecklas.
Många föreningar startar i liten skala, förklarar hon, som

ett kompisgäng som har myskvällar hemma. Så småningom
vill de ge fler chansen, så man ordnar myskvällar på skolan.
På så vis växer både verksamheten och individerna.
Under processens gång får man lära sig mer om ekonomi,

organisation och ledarskap. Det blir ett sätt att lära sig stå
på egna ben, att bli självständig.

Karin Björk

Vi Unga är en politiskt och religiöst obunden organisation som
riktar sig till personer mellan 6-25 år. En Vi Unga-förening

ska ha minst fem medlemmar. Om du vill starta en
förening gå in på viunga.se och beställ ett startkit
eller ring Malin Danielsson, 070-855 30 35.

Foto: Karin Björk



Stor festival för
glädje och

Med starkt engagemang och en smart
strategi lyckades Denise Olsson Bergqvist
och Hilma Kekkonen Orrell arrangera
Uddevalla Pride 2016, på bara två månader!
Det lyckade arrangemanget gav mersmak
och efter en betydligt längre planeringsperiod
än sist växer nu festivalen till hela tre dagar,
med bland annat tonvikt på folkbildning.

Inför Uddevalla Pride i år har huvudarrangörerna Denise
och Hilma många nya idéer. De håller dock fast vid några
punkter som utgjorde grunden i förra årets arrangemang.

Make equality reality är underrubriken även i år, lesbisk
frukost har också sin självklara plats i programmet
liksom den stora paraden som går från Museiparken
till Margretegärdeparken.
– I paraden går allmänheten först. Politiska partier och

föreningar utgör förstås en jätteviktig bas för utvecklings-
arbetet, men i den här paraden vänder vi alltså på den
vanliga ordningen, säger Hilma.
– Det är ju du och jag som kan göra störst skillnad

i vardagen för HBTQ-personerna, tillägger Denise.
Alla har en betydande roll, även de som känner att
de kanske inte har tillräcklig kunskap. Det allra
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gemenskap,
ökad kunskap

viktigaste du kan göra är att stötta, lyssna och backa upp.
Okunskap om vad HBTQ innebär är en av anledningarna

till att Hilma och Denise tycker det är viktigt att fortsätta
med Uddevalla Pride. På grund av fördomar och okunskap
tycker båda att det är nödvändigt att skapa tillfällen som
belyser och prioriterar just HBTQ-relaterade frågor. Både
ur ett lokalt och globalt perspektiv.
Årets Pride innehåller därför många föreläsningar och

workshops för att stärka folkbildningen inom det här om-
rådet.
Hilma och Denise avslöjar att de har ett speciellt tänk när

de planerar ett arrangemang.

– Vad är det minsta vi kan göra, frågar vi oss alltid?
Därefter funderar vi på vilka övriga möjligheter vi har
för att utveckla projektet, berättar de.
Med den strategin lyckades de med sin snabba insats

förra året, att vidareutveckla programmet inför årets
Uddevalla Pride men även att bygga på med att anordna
Lesbisk frukost en gång i månaden. Som ringar på vattnet
har de också inspirerat andra arrangörer, både inom
Uddevalla och i andra mindre städer, att med glädje och
stolthet sätta HBTQ- frågorna i fokus.

Paula Nyman
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Hilma Kekkonen Orrell och Denise Olsson Bergqvist är de stora krafterna bakom
Uddevalla Pride. Foto: Karin Björk



I Lysekil har människor med funktions-
variationer under många år varit aktiva
i cirklar, de har dansat, gjort teater, lagat
mat mm. Men under förra hösten kom det
önskemål om fler cirklar, de ville lära sig mer.

Under hösten startade vi en cirkel som vi kallade Skapa
och lär. Vi byggde fågelholkar och lärde oss omMusik-
hjälpens tema; Alla barns rätt att gå i skolan under krig.
Vi sålde holkarna på julmarknaden och gav pengarna till
Musikhjälpen. Deras resande reportrar kom och hälsade
på oss en fredagskväll i december och vi fick vara med
i direktsändning i tv/radio.
I november startade vi cirklarna Roligt att läsa, i Lysekil,

Tanum och Munkedal. Tanken med cirklarna var att upp-
muntra till läsande/lyssnande och att söka information på
Biblioteket. Vi fick en fantastisk hjälp från bibliotekarierna
på dessa orter, de ställde upp med tid och boktips.
Det blev i snitt sju stycken deltagare per kommun och

det finns ett önskemål om en fortsättning. Det var inte
alltid lätt för bibliotekarierna, deltagarna berättade
verkligen för dem vad de ansåg angående valen av böcker.
Det som var populärast var böcker om kärlek och bröllop.
Astrid Lindgrens böcker gillade de också.
Vårt mål med cirklarna var att alla skulle låna böcker,

gå till biblioteket mellan träffarna och det lyckades vi med.
Men den största belöningen var att Erik, 29 år, äntligen

lärde sig läsa. Han fick läsa högt på en träff och var väldigt
stolt över sig själv. Glädjen och framgången i dessa cirklar
har utvecklats till att vi nu startar projektet Bokkompisar
– där vi bla kommer att utbilda läsambassadörer. Ett
projekt vi succesivt önskar sprida i hela avdelningen!
Vårens stora utmaning var Miljöskolan som vi hade

ihop med Rambo, vårt lokala miljöföretag, i Lysekil. De
gav oss en ordentlig genomgång om hur och varför man
sopsorterar. Veckan efter samlades vi på en returstation
med fulla kassar, för att lära oss om hur man gör.
Deltagarna hade tagit med luriga saker, som

exempelvis en sko och en matberedare. Den första
lämnades till brännbart och den andra till elapparater.
Cirkeln kommer att fortsätta med nya ämnen på schemat,
oljeutsläpp, plaster i havet och återvinning av material
bland annat.
Så härligt att det finns en önskan om lärande och

utveckling, på deras villkor. Alla kan vara med, alltid lär
man sig något och ju mer man lär sig desto bättre blir livet.

Annie Pettersson

Lust att

lära
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Emelie Ödman, Christer Reccabarren och Erik Pettersson
med några av sina favoritböcker på biblioteket i Lysekil.

Foto: Annie Pettersson

Emelie Ödman och Annie Pettersson på återvinnings-
stationen i Lysekil. Foto: Joel Hansson



Den danska ön Samsö har blivit självför-
sörjande på energi. I Sverige finns en möjlig
efterföljare vid namn Orust. Här bor Thomas,
en idéspruta med sikte på ett hållbart krets-
lopp i hela samhället.

De flesta av Thomas Ivarssons idéer kanaliseras genom
Studieförbundet Vuxenskolan. Det har blivit ett minst sagt
fruktbart samarbete genom åren.
– Jag är nog ingen typisk studieledare, säger Thomas

med viss självdistans. Jag startar upp föreningar och
projekt, det är min grej.
Det börjar ofta med vänner runt ett köksbord där idéerna

flyger hög och lågt. Personer nämns som borde ses och
prata om det aktuella ämnet. Snart går en inbjudan ut och
samtalet flyttar till Studieförbundet Vuxenskolans lokaler.
En studiecirkel uppstår. Ibland bildas projekt som får
stipendier, projektstöd och ibland startas bolag som så
småningom står på egna ben.
Thomas som är född bondpojke, tillbringade 20 år

i bilbranschen men i 40-årsåldern kände han att det här
med bilar fick vara nog. Det kändes viktigare att arbeta
med basala saker: mat, kläder och hus. Det är sånt som
alla behöver.
– Förändrar man där, förändrar man allt och förändring

behövs, menar Thomas. Vi skulle må bra av att öka
självförsörjningen på mat i vårt land. För att få färre
transporter, färskare råvaror och minska sårbarheten.
Orust har ca 15 000 invånare. Det är gott om nötkött och

mejeriprodukter. Eget slakteri och kanske ett eget mejeri.

Det kan bli några av de mest synliga resultaten från det
första nätverket, Orust Mat. Nu försöker man främja
grönsaksodlandet, en bristvara på Orust.
Thomas och hans fru provar sig ofta fram på egen hand

och funderar ut hur de kan börja med sitt eget liv. För
några år sedan flyttade de till ett mindre hus, skaffade
elbil och mulltoa. Nu har de byggt växthus.
Att Orust är en ö gör den geografiska avgränsningen

väldigt tydlig och därför intressant.
– Om vi kan ge exempel på ett helt samhälle som har

ställt om och samarbetar för hållbarhet, så kan fler
kommuner i Sverige härma oss. För vi måste härmas om
vi ska ändra vår energikonsumtion i tid, menar Thomas.
För Samsö i Danmark har det tagit 20 år. Kommer det

gå snabbare för Orust?
Orust Kretsloppsakademi heter den sammanhållande

föreningen. 2012 satte de målet att bli energi- och
klimatneutrala till 2020. Det var fem år innan
klimatavtalet i Paris. Nu är det dags för slutspurt.
Solenergi, laddningsplatser för elbilar och snart även

elbåtar är några av projekten som växt sig starka.
I framtiden väntar projekt inom cirkulär ekonomi, spår
Thomas. Hyra istället för att äga. Uppgradera viss
återvinning till återbruk, av exempelvis textilier,
byggmaterial och möbler.
– Hur förändras samhällets beteendemönster genom

sådana här insatser?
Thomas har bollat över den frågan till Chalmers. I väntan

på svaret fortsätter han med folkbildning på Orust.
Karin Björk

Växthus
för framtidensOrust
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Thomas Ivarsson och hans fru lever som
de lär och har valt ett kompakt boende.
Mer information om projekten kan du
få på orustkretsloppsakademi.se

Foto: Karin Björk



– Det ska vara roligt, det är det som är
grejen!
Bengt i Orustbaserade bandet Just 4 fun

förklarar kristallklart varför de fem vännerna
spelar musik ihop. Och som förklaring på
varför de gör det som en studiecirkel blir
svaret ”för att det blir ännu roligare med
utveckling”.

För några år sedan började bandet med ett koncept, dvs
konserter med ett visst tema, som Beatles eller 60-talspop,
inklusive kvalificerat mellansnack, bildvisning och till och
med tidstypiska prylar. Då uppstod behovet av att styra
upp det hela lite.
Nu har de gjort repetitionerna till studiecirklar. Det ger

en sorts deadline, regelbundenhet och en anledning att
skriva ned sina idéer till en projektbeskrivning.
– Omman vill nå en publik och göra det bra, då behöver

man lite fokus, säger Tobbe, den enda icke-pensionären
i bandet. Och det är kul att höja ribban lite hela tiden.
Flera av bandets medlemmar har tidigare erfarenheter

av studieförbund, de tog kontakt med Studieförbundet
Vuxenskolan i Åmål, eftersom de hade hört om musik-
projektet the Tube.

Ofta är det Studieförbundet Vuxenskolan som sköter
arrangemangen där de spelar.
– Det funkar alltid så bra! Ordning och reda, stolar på

plats och i tid. Sånt är mycket värt och ingen självklarhet
på alla spelningar, säger Leif, allmänt kallad Feffe.
De känner varandra sedan länge, sedan barnen gick på

samma dagis.
– Det var på den tiden man fortfarande sa ”dagis”,

skrattar Kurt.
Bandet har sedan dess formats om flera gånger i takt

med livets gång. Nu är de flesta pensionärer, alla bosatta
på Orust och träffas en gång varannan vecka som
studiecirkel, dvs repetitioner.
Utöver det blir det en del sociala träffar, middagar

och bio. Och det allra bästa; träningsläger: Man ses
fredag eller lördag eftermiddag, spelar, sen äter man
lite, så tjötar man, så repar man lite till och sover över.
Sedan kör man en vända på förmiddagen igen.
– Det borde alla unga lära sig! Det är skitbra!

Säger Bengt. Alla instämmer.
Karin Björk

Kul med utmaning
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Bengt Alvén: sång & gitarr, Torbjörn Jansson: trummor, Håkan Mannelqvist: gitarr (ej med på
bilden), Kurt Olsson: mandolin & munspel, Leif ”Feffe” Welming: kontrabas. Facebook: just4fun

Just 4 Fun

Foto: Karin Björk



Ett ämne som slog igenom stort under
förra terminen, var distanscirklarna kring
permakultur. Cirkelledaren Angelica
af Ekenstam ville egentligen bara genomföra
en introduktions- och en grundläggande
cirkel. Intresset däremot var så stort att det
blev fyra cirklar till slut.

Angelicas distanskoncept träffade mitt i prick. Med en
blandning av webbinar, facebook-grupp, videomöten,
mail- och telefonkontakt lockade hon deltagare från hela
landet, från Malmö över Uppsala upp till Umeå.
Permakulturens grundtanke är en väg till hållbar

odling. Den baseras på designprinciper, etik och en vilja
att förändra världen till det bättre. Förändringen kan ske
med enkla medel hemma hos var och en! Det kan vara
odling, skogsträdgård, att ta vara på naturtillgångar,
effektivisera naturresurser samt att dela med sig av

erfarenheter. Det finns många sätt som innebär stor frihet
och alla kan komma igång. Angelica är utbildad biolog
i grunden och driver ett andelsjordbruk utanför Ljungskile.
Under de närmaste terminerna kommer hon att hålla en
distanskurs i introduktion till permakultur, permakultur-
design och en praktisk kurs om hur man kommer igång.

Angelica af Ekenstam

En eftermiddag i veckan har gruppen Textil
hantverkscirkel i Lysekil träffats för att
handarbeta ihop och lära sig nya tekniker.

Tio damer i åldrarna från 33 till 73 år har träffats, några
kände varandra innan, men alla har ett gemensamt
intresse för textil och garn. Det började lite trevande
med att alla visade sina alster, men snart var de igång.
De har haft tre symaskiner till sitt förfogande och de har

använts flitigt. De har sytt kläder, lärt varandra att lägga
upp byxor, sytt vetekuddar och väskor. De gick med
i projektet ”Rekord Mormorsrutor”, som innebar att göra
filtar till välgörenhet och samtidigt slå världsrekord!
Det visade sig att några aldrig hade virkat mormorsrutor,
men det lärde de varandra.
Nu planerar de nästa projekt. De ska brodera och testa

nya sätt att sy.
SV kommer att starta ytterligare en grupp på fredagar,

där vi hoppas få ihop en ny dynamisk grupp med
gemensam kärlek till garn, tråd och tyg.
Hantverk i grupp är fantastiskt. Det finns bara möjlig-

heter och inte några problem. Det skulle väl möjligtvis vara
att man bara hinner med 16 träffar under en termin.

Annie Pettersson
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Cirkel om permakultur
blev en omedelbar succé

Textil hantverkscirkel
– gemensam kärlek till garn, tråd och tyg

Information och anmälan hittar du
på var hemsida www.sv.se/vast
eller ring vår kundtjänst
010 – 33 99 000. Vill du veta mer
om permakultur, gå in på vår
hemsida eller scanna in QR-koden.

Distanskurs i permakultur

Kerstin Mattsson, Gun Jarnedal och Gunnel Pettersson
virkar mormorsrutor. Foto: Annie Pettersson
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