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Plats för folkbildning

Det lilla sammanhanget
med det stora inflytandet
Studieförbundet Vuxenskolan (SV), avdelning Väst, vill
utgöra en plattform, ett forum, där Nyfikenheten kan
tillgodoses och där deltagarna kan insupa kunskap och
få utlopp för skapande.
Vara ett redskap för Dig att erövra kunskap och
bildning, där du tillsammans med andra får göra en
kunskapsresa i just det som är relevant för ditt liv, din
kunskapstörst och insikt. – Varje studiecirkel är unik
utifrån vilka deltagare som ingår, inte bara utifrån
ämnet. En cirkel – en liten grupp – bygger på ett
demokratiskt förhållningssätt där deltagarna med sina
olika erfarenheter får vara med och utforma läromål och
arbetssätt. – Därför tanken om det lilla sammanhanget,
med det stora inflytandet, oberoende om en cirkel pågår
tre träffar eller om en grupp träffas under flera år.

En skulle också kunna tala om det lilla sammanhanget
och de många samtalen. Mellanmänskliga möten med
samtal som bidrar till vidgad förståelse. Dialogerna där
alla deltagare ska få höras och tänka fritt. Samtal tillhör
demokratins livsnerv!
Så en skulle även kunna säga att cirkeln befinner sig
i det stora sammanhanget. SVs människosyn utgår från
att alla människor har något att bidra med och vi hoppas
att våra deltagare tar ansvar för samhällsutvecklingen så
att vi tillsammans kan stärka demokratin. Att delta i en
cirkel kan vara en start till detta.
Välkommen till din bildningsresa med SV som
plattform!

Brodera äpplet på framsidan
Mönstret hittar du på sv.se/vast

Mia Ekegren, avdelningschef
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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.
Studieförbundet Vuxenskolan
Kundtjänst: 010-33 00 900
E-post:
vast@sv.se
Hemsida:
www.sv.se/vast
Utförlig information och
uppdaterat studieprogram
finns på vår hemsida.
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Tillsammansodlingens studiecirklar
ger rum för såväl aktivt arbete
som stunder av stillhet och samtal.

Tillsammansodling
Solen står högt på himlen. En uppodlad
sluttning med sjön Hällungen i fonden samlar
på solvärme. På en mindre del av ytan råder
mänsklig aktivitet. Ett knappt tiotal personer
gräver, rensar och klipper. Njuter av våren.
Det är medlemmar ur Tillsammansodlingen
i Ucklum som samlats för att föra odlingssäsongen framåt. Att odlingen sker just
tillsammans är en av huvudpoängerna.
Ett tiotal odlingsbäddar i olika stadier av vårbruk avskiljs
av små gräsytor. I centrum finns en eldplats där den öppna
elden brinner makligt. Vid sidan om står en byggbod. Ett
knappt tiotal personer hackar, rensar och täcker öppen jord
med gräsklipp.
– Vi är gamla hippies, säger Smrati Skog, halvt på skämt.
Vi är alla inflyttade till Ucklum från andra håll.
– Vi är nog väldigt olika, menar Karin Lindkvist, men vi
förenas i ett intresse för miljö och hälsofrågor.
Tillsammansodlingens rötter leder tillbaka till år 2008,
då den intilliggande gården med marker köptes av den
ekonomiska föreningen Hällmarken. Genom att gruppen
Tillsammansodlingen är medlemmar i den ekonomiska
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föreningen ges man rätt att bedriva sin odling på fastighetens mark.
– Vi ville kunna odla där vi bor. Framtiden är kanske
sådan att vi behöver kunna odla vår egen mat. Där har vi
varit vi lite av föregångare inom omställning, säger
Marianne Norrthon stolt.
Tillsammansodlingen är inne på sitt sjunde år,
konstaterar deltagarna lite överraskat. Närvaron i odlingen
och lärandet har genom åren bedrivits som studiecirkel,
vilket har varit ett sätt att sätta en ram för verksamheten
och ge en stadga åt gruppen.
– Vi har tagit steg för steg hela tiden och vi utökar lite för
varje år, berättar Lollo Ringkvist, som också fungerar som
cirkelledare. Alla har tagit med sig sina kunskaper hit och
från starten tog vi avstamp i en hel del litteratur. För min
del är det viktigaste det sociala sammanhanget. Vi tar hand
om varandra och vi tar hand om jorden, allt hänger ihop.
I en av odlingsbäddarna står vitlöken hög och grann. Den
sattes redan i höstas och gräsklipp läggs nu på jorden. Till
annat som odlas hör röd och gul lök, potatis, selleri, pumpa,
olika salladssorter, grönkål och palmkål. Karin Lindkvist
berättar att hon gått kurs för att lära mer om medicinalväxter. Sedan dess har en sektion med bland annat röd

– Odla där du bor
solhatt, kamomill, mariatistel, salvia och mattram vuxit
fram.
Gruppen konstaterar att man genom åren alltmer valt att
satsa på sådant som verkligen kommer till användning. Lök,
vitlök och potatis är exempel på sådant som är tacksamt på
det sättet. Metoderna för odling har också vuxit fram över
tid.
– Från början grävde vi hela tiden, men sedan blev vi så
trötta på det att vi lade hö på marken och planterade i det,
säger Lollo. Det har blivit vår utgångspunkt nu när vi
anlägger nya odlingsbäddar.
Den lilla boden invid odlingarna fungerar både som
möteslokal och övernattningsbostad och hyrs ibland ut.

Den här lördagen bärs kokat kaffe och fika ut genom dess
öppna dörr. Boden är elförsörjd genom ett par solpaneler.
Framtidsplanerna för den ekonomiska föreningen har
sedan många år inkluderat anläggandet av en ekoby i den
lövkantade slänten ner mot Hällungens vatten. Hittills har
kommunala frågetecken kring exempelvis avloppsfrågan
bromsat förverkligandet, men drömmen lever vidare.
– I år känns odlandet roligare än någonsin, uttrycker
Karin Lindkvist.
– Det är så mycket som är inställt denna vår att man
desto mer uppskattar de sammanhang där man faktiskt
kan träffas, fyller Smrati Skog i.
Andreas Hansen

Odlingstips från Tillsammansodlingen
Jordförbättring är en avgörande nyckel till en
lyckad odling. Starta upp en odlingsyta genom att
sätta potatis i marken och täck med hö och gräsklipp
samt naturgödsel.
Tillsammansodlingen använder hästgödsel. Följande

år kan man följa upp med andra grödor. Täckodla
istället för att gräva i jorden. Hö och gräsklipp
fungerar såväl som näringstillförsel som jordförbättrare genom att tillföra organiskt material.
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Digitala möten

Folkbildning är att föra människor samman i lärande och
gemenskap. Coronapandemin har inneburit prövningar som
mötts med kreativa lösningar för att starta alternativa mötesformer för kulturprogram, föreningsmöten och studiecirklar.
Möt den digitala folkbildningen – den är här för att stanna.

Kombucha – fermenterad dryck
När telefonen ringer har jag med ens en hel
studiecirkel i handen. En efter en dyker
deltagarna upp på skärmen. Vu Kicki Ståhl,
har valt ett verktyg som de flesta har nära till
hands. Hon har startat flera studiecirklar där
träffarna hålls via Messengers videosamtalsfunktion.
– Det var en plattform jag var bekväm med och hade använt
i flera olika sammanhang redan tidigare, säger Kicki Ståhl.
Kvällens cirkel handlar om att göra sin egen kombucha,
en fermenterad dryck framställd av té och en jästsvamp som
matas med socker.
– Det smakar som te med bubblor i, säger Nina Larsson,
som förmedlar kombuchans hemligheter. Kombuchakulturen, den s k SCOBY:n, har skickats ut till deltagarna
och visar sig ha sitt ursprung på Sydkoster.
Det är tredje träffen av fyra för deltagarna, som gärna
jämför sina kombuchakulturer med varandra. På telefonens

skärm hålls nu glatt burkar och flaskor upp, när deltagarna
jämför dryckerna med varandra.
Hur fungerar då de digitala mötena?
Alla är ense om att det är roligt att mötas på det här sättet.
– Men det kräver en annan disciplin, säger Lena Bark.
Man pratar lätt i munnen på varandra och det gäller att
tänka lite annorlunda för att skapa en struktur. Men det
går att lära om.
Bland fördelarna med digital folkbildning lyfter
deltagarna möjligheten att kunna mötas över större
geografiska avstånd.
– Jag tror till exempel att det kommer ligga närmare till
hands för att erbjuda deltagare som är sjuka vid en träff
alternativet att finnas med hemifrån via en digital plattform,
säger deltagaren Christina Hellsten.
– Det här skulle kunna bli ett ypperligt alternativ för den
som bor avsides eller saknar bil, fyller Nina Larsson i.
Andreas Hansen

Kulturmöten ger nyttig information
I en lokal i Dalaberg i Uddevalla sitter två
kvinnor framför en dator, men de är långt ifrån
ensamma. Med i rummet finns via datorns
skärm och högtalare sex andra personer. Tillsammans formar de studiecirkeln Kulturmöten.
– Vi har träffats fem gånger, säger de båda ledarna Taghrid
Moussa och Sultana Ahmed. Lite förvånat konstaterar de
skrattande att det idag är studiecirkelns sista träff. På
träffarna pratar vi om kultur, tradition och vanor i olika
länder. Vi berättar om Sverige och jämför med våra
hemländer, säger Taghrid.
Merparten av deltagarna kommer från Syrien, någon från
Marocko. Vad ger det då deltagarna att diskutera dessa
frågor i grupp?
– Det är jätteviktigt, inte bara för oss, utan också för våra
barn, att förstå det svenska samhället bättre, säger Heba
Zaiter.
– Hos oss finns det stora skillnader mellan män och
kvinnor, säger Josaphine Shakkour. När vi träffas här pratar
vi om hur det är i Sverige jämfört med där vi kommit ifrån.
– Det här är ett sätt att bli engagerad i det svenska
samhället, menar Laila Bakrimi.
Hur tycker då deltagarna, som inte var bekanta med
varandra sedan tidigare, att det har fungerat att träffas
digitalt?
Deltagarna är överens om att det känns bra att det finns
en möjlighet till träffar online, men att de egentligen gärna
vill träffa människor fysiskt istället.
En deltagare uttrycker att det är lättare att fokusera när
man sitter vid datorn än om man träffas fysiskt – det finns
inte så mycket som kan distrahera.
Verksamhetsutvecklare Emma Rossvik arbetar med
inriktning integration för SV i Uddevalla.
– Vi var tvungna att tänka om i den nya situationen med
Covid -19. Vi ville fortsätta med verksamheterna och
deltagarna ville fortsätta studera och träffas.
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Sultana och Taghrid vid ett onlinemöte.

– Det här är ett sätt att utvecklas i sitt arbete, säger
cirkelledaren Taghrid. Man måste göra skillnad, hjälpa till.
Det här är vårt sätt.
En del eftertanke har krävts för att få deltagarna med på
det digitala tåget.
– Deltagarna har upplevt det lite blandat, men en
övervägande del som är positiva. En del tveksamma har
ändrat sig när de sett och hört att deras kompisar gått
med, berättar Emma.
Är digitala cirklar ett övergående fenomen i en svår tid
eller är de här för att stanna?
– Helt klart har dessa mötesformer en framtid, säger
Emma. Vi kan nå personer och målgrupper vi inte nått
tidigare. Det kan handla om asylsökande som fått avslag
en gång och därför inte är
berättigade till ersättning för resor till och från studier.
Det kan handla om personer som har fysiska eller psykiska
besvär, som gör det svårt att ta sig till fysiska cirklar eller
om kvinnor som är hemma med barn och inte kan komma
hemifrån för att studera.
Andreas Hansen

Roger Hilmersson har lett biodlingscirklar
och själv varit biodlare i många år. Ett
engagemang som har gått i arv från hans far.

Biodling – i skala 1:4
I SVs lokal på Rådmansgatan i Kungälv finns
Roger Hilmersson. Han har ägnat sig åt
biodling sedan tidiga tonår och ska just leda
dagens träff i studiecirkeln Biodling för
nybörjare.
I rummet är det tomt på folk, men en bikupa
i skala 1:4 står brevid Roger på bordet. Ämnet
för dagen är binas sjukdomar.
Efter ett uppehåll har cirkeln startats upp igen – nu med
digitala träffar för två av deltagarna.
Såväl Frida Steen som Lauren Yaqo har skaffat sina första
bisamhällen redan under pågående kurs.
– Allt blir ju så fantastiskt intressant när bina finns hos
en, menar Frida. Det påverkar verkligen motivationen att
lära sig.
I och med att de har varit så få har det funnits mycket tid
för återkoppling och frågor från deltagarna till Roger.
– Det har varit lyxigt, säger Frida. Hon menar att en
Annons SVgrupp
musik 2020.pdf
1 2020-06-26
större digital
än den
de haft07:44:21
ändå hade medfört
fördelar.

– Det sker något i mötet tillsammans, när man hör andras
frågor. Man får en större bild, en bredare förståelse, säger
hon.
För cirkelledaren Roger har testet av en digital mötesform
också inneburit att han tagit fler nya grepp.
– Mellan träffarna har jag mejlat ut information i form
av YouTube-klipp till deltagarna.
Alla närvarande ser en framtid för ökad användning av
träffar med digitala plattformar som verktyg. och lyfter
fördelar exempelvis ur miljöperspektiv.
Frida Steen menar att en kombination av digitala möten
med några fysiska träffar är vägen framåt och får medhåll
från Roger Hilmersson.
– Ta bikupan här som exempel. Allra bäst är om man
träffas för att förstå hur den fungerar och kunna känna på
saker och ting, säger Roger.
– Det vore väldigt bra om möjligheten i framtiden fanns
att finnas med via digital plattform även under de fysiska
träffarna, avslutar Frida.
Andreas Hansen
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Starta
cirkel
Vad kan man göra?
Allt är möjligt
Ditt intresse
– folkbildning
i studiecirkel

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

Vill ni starta en
studiecirkel?
Ni kanske redan är en grupp som är intresserade av något speciellt
eller vill ni träffa likasinnade inom ert intresseområde? Då kan
lösningen vara att starta en studiecirkel! Det skulle kunna vara en
syjunta, en kör eller en bokcirkel.
För att starta en cirkel behöver ni vara minst tre personer. En i gruppen är ledare och
ansvarar för kontakten med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi hjälper till med upplägg
och erbjuder ledarutbildning. Genom oss kan ni t. ex. få hjälp med lokaler, studiebesök
eller studiematerial.
I SVs studiecirklar förenas lärande och personlig utveckling, samtidigt som vi ger plats
för gemenskap och glädje.
Ert intresse kan bli en studiecirkel hos oss
			
– kontakta SV på er ort så berättar vi mer!

Hur gör vi?
En av er kommer att
fungera som cirkelledare och har kontakt
med SV
Varför studiecirkel?
•
•
•
•

Stöd och coachning
Kostnadsfri ledarutbildning
Lokaler och gemenskap
Formen ger struktur

Vill du bli cirkelledare hos oss?
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 kunskap i gruppdynamik,
pedagogik och konsten att leda en grupp.

SV söker alltid kompetenta medarbetare
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.

Kultur som trend i digital era
Den tekniska utvecklingen har revolutionerat hur
människor kommunicerar och hur samhället fungerar
kulturellt. Den digitala kulturen, med outtömlig tillgång
till musik, bilder och berättelser är en kultur med fokus på
interaktivitet och där deltagaren/konsumenten kan finnas
var som helst. Idag konsumerar vi och reagerar på kultur
ögonblickligen, i realtid. Det är viktigt för oss att kunna
konsumera kultur när helst vi vill. Vi strömmar musik, film,
utställningar och museum.
En annan trend som kommit med digitaliseringen är
filterbubblor, där vi kan sortera bort åsikter, kulturyttringar
och andra saker vi inte tycker om.
– Därför behövs mellanmänskliga möten med dialogen
i fokus mer än någonsin, hävdar Mia Ekegren, chef för SV
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Väst. Vi inom SV vill skapa förutsättningar för levande
kulturliv – oavsett om det sker fysiskt eller digitalt.
SV erbjuder både föreläsningar, konserter och andra
kulturprogram helt digitalt. Vill du sedan reflektera över
kulturupplevelsen, kan även detta ske via SV, genom en
distanscirkel.
Att starta en digital cirkel är inte speciellt svårt, det enda
som krävs är att du har en dator eller en telefon med
internetuppkoppling. Det finns flera forum för att träffas
digitalt, t.ex. Facebook, Skype och Teams och det är bara
fantasin som sätter gränser på vilken cirkel ni vill starta.
Kontakta SV-expeditionen i din kommun så hjälper vi er att
komma igång. – Vi finns nära dig!
Mia Ekegren

Studiecirklar SV Väst
Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Finnväv

Högsäter

6 ggr

flera arr

On

09.00 -

Gör din egen julbock i halm Bengtsfors

Helg

71493

Lö-Sö 09.00 5-6 sep

1950:-

Halmlampa

Bengtsfors

1 ggr

71466

Lö

09.00 24 okt

975:-

Handarbete

Nättjebacka

8 ggr

74789

Må

13.00 7 sep

150:-

Handarbete

Nättjebacka

8 ggr

74044

Må

13.00 14 sep

150:-

Keramik nyb/forts

Fengersfors

5 ggr

73811

To

18.30 4 feb

1750:-

Lampskärmar

Uddevalla

6 ggr

74444

On

16.00 9 sep

0:-

Lampskärmar

Nättjebacka

6 ggr

72327

On

16.00 29 jan

0:-

Mönsterkonstruktion

Ed

5 ggr

66724

-

-

660:-

Oro - takkrona i halm

Bengtsfors

1 ggr

71389

Lö

09.00 10 okt

975:-

Stenebystjärna i halm

Bengtsfors

1 ggr

71471

Lö

09.00 14 nov

975:-

Sticka och valka småsaker

Bengtsfors

1 ggr

71487

Lö

11.00 3 okt

975:-

Stickcafé

Högsäter

10 ggr

74375

Ti

15.00 8 sep

0:-

Sy och lär av varandra

Högsäter

10 ggr

74690

To

18.30 10 sep

0:-

Sy och lär av varandra

Högsäter

10 ggr

74691

To

18.30 14 jan

0:-

Sömnad & mönster

Högsäter

6 ggr

74688

To

18.30 10 sep

600:-

Sömnad & mönster

Högsäter

6 ggr

74689

To

18.30 4 feb

600:-

Vävning Torp

Färgelanda

10 ggr

74703

Ti

17.00 8 dec

Medlavg.

Vävning Torp

Färgelanda

10 ggr

74704

Sö

17.00 17 jan

Medlavg.

Vävning

Högsäter

10 ggr

74706

Sö

17.00 13 sep

500:-

Vävning

Högsäter

10 ggr

74707

Sö

17.00 17 jan

500:-

Yllebroderi

Bengtsfors

Helg

71371

Lö-Sö 10.00 7-8 nov

1600:-

Yllebroderi

Åmål

3 ggr

64875

Må

18.30 12 okt

650:-

Yllebroderi

Åmål

1 ggr

70106

Lö

10.00 14 nov

550:-

FILOSOFI SAMHÄLLE

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Prel.start

Pris

Filosofiska rummet

Åmål

6 ggr

65085

-

-

-

0:-

Vad föräldrar borde veta

Högsäter

8 ggr

flera arr

On

18.00 -

850:-

EKONOMI

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Pris

Aktiesparande grund A

flera orter

1 ggr

flera arr

Lö

09.00 nov

710:-

Aktiesparande grund A

flera orter

6 ggr

flera arr

-

18.30 okt

1200:-

Aktiesparande forts B

Ed

6 ggr

32956

To

18.30 4 feb

1000:-

Aktiecafé

Åmål

4 ggr

flera arr

Må

19.00 sep-dec

0:-

God man

flera orter

7 ggr

flera arr

-

-

400:-

För anmälan och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast | vast@sv.se

Prel.start

-

Prel.start

-

Pris
600:-

Studieprogram Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Mellerud Åmål

HANTVERK

Studieprogram Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Mellerud Åmål

DJUR NATUR

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Prel.start

Biodling nybörjare

Högsäter

10 ggr

74196

Sö

17.00 11 apr

1000:-

Biodling nybörjare

Dals Långed

6 ggr

74365

-

-

500:-

Biodling nybörjare

Mellerud

10 ggr

74607

Må

18.00 22 mar

1200:-

Biodling nybörjare

Åmål

8 ggr

66177

-

-

-

1328:-

Höns i trädgård

Åmål

3 ggr

60659

-

921:-

Jägarexamen - Teori ht-20

Åmål

15 ggr

71217

-

-

-

2245:-

Jägarexamen - Skytte vt 21 Åmål

10 ggr

74283

-

-

-

995:-

Motorsågskörkort A+B

Bengtsfors

7 ggr

39118

-

-

-

5550:-

Motorsågskörkort A+B

Ed

7 ggr

24375

-

-

-

5550:-

Motorsågskörkort A+B

Färgelanda

8 ggr

31593

-

-

-

5550:-

Motorsågskörkort A+B

Mellerud

7 ggr

31597

-

-

-

5550:-

Motorsågskörkort A+B

Åmål

7 ggr

62687

-

-

-

5550:-

Motorsågskörkort nivå C

Bengtsfors

4 ggr

66053

-

-

-

7190:-

Motorsågskörkort nivå C

Ed

4 ggr

66054

-

-

-

7190:-

Motorsågskörkort nivå C

Högsäter

4 ggr

36729

-

-

-

7440:-

Motorsågskörkort nivå C

Mellerud

4 ggr

63287

-

-

-

7190:-

Motorsågskörkort nivå C

Åmål

4 ggr

66056

-

-

-

7190:-

Röjsågskörkort RA+RB

flera orter

6 ggr

flera arr

-

-

-

4150:-

Svampkurs

Bengtsfors

1 ggr

74737

Lö

11.00 19 sep

550:-

Svampkurs

Åmål

1 ggr

74736

Sö

11.00 20 sep

550:-

Travskola-Prova på fr 5 år

Åmål

3 ggr

74555

-

-

-

600:-

Travskola-Knatte från 5 år

Åmål

7 ggr

74551

-

-

-

450:-

Travskola-Järn från 7 år

Åmål

8 ggr

74559

-

-

-

3000:-

Travskola-Höstlov

Åmål

3 ggr

65165

-

-

-

300:-

Travskola-Prova på vuxen

Åmål

3 ggr

74565

-

-

-

600:-

Travskola-Vuxen steg I

Åmål

8 ggr

74552

-

-

-

3000:-

FOTO

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Prel.start

Pris

Bildhantering/redigering

Åmål

3 ggr

74582

On

18.30 4 nov

650:-

Fotografi nybörjare

Bengtsfors

4 ggr

74289

On

17.30 7 okt

800:-

Fotografi nybörjare

Åmål

5 ggr

74578

On

17.30 24 mar

850:-

KROPP HÄLSA

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Pris

Gör din vårdande salva

Åmål

1 ggr

66274

Lö

10.00 24 okt

750:-

Medicinsk Qigong

Åmål

7 ggr

65410

Ti

18.00 6 okt

700:-

Mindfulness

Distans

5 ggr

73846

Må

18.00 7 sep

1250:-

Mindfulness

Ed

5 ggr

71344

Må

19.00 12 okt

990:-

Rörelse/smidighet/balans

Ed

5 ggr

74453

Må

14.00 12 okt

450:-

Yinyoga

Distans

12 ggr

74702

To

19.00 10 sep

650:-

Våren

Prel.start

Pris

För anmälan och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast | vast@sv.se

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Dragspel el. Ackordion

Åmål

6 ggr

73041

On

18.30 14 okt

1587:-

Folkdans - Dansare på Dal

Mellerud

10 ggr

74278

Sö

18.00 6 sep

200:-

Gitarr nybörjare

Mellerud

6 ggr

27005

-

-

-

990:-

Gitarr nybörjare

Åmål

6 ggr

32978

-

-

-

990:-

Gitarr fingerspel

Åmål

5 ggr

74587

Ti

18.30 13 okt

850:-

Keyboard

Åmål

5 ggr

49191

Må

18.30 12 okt

850:-

Mikrofonteknik-prova på

Åmål

1 ggr

57981

Ti

18.30 20 okt

0:-

Musik- eller dansgrupp?

flera orter

-

-

-

-

0:-

Piano

Åmål

5 ggr

49190

On

18.30 14 okt

850:-

Pianodragspel

Åmål

5 ggr

49192

To

18.30 15 okt

850:-

Revycirkel

Åmål

10 ggr

66498

On

18.30 16 sep

0:-

Spelmän på Dal

Mellerud

8 ggr

74277

Sö

18.00 6 sep

200:-

Sång- & mikrofonteknik

Åmål

3 ggr

57958

Ti

18.30 3 nov

200:-

HISTORIA

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Pris

Släktforskning nybörjare

Högsäter

6 ggr

flera arr

Må

17.30 -

800:-

Släktforskning grund

Åmål

6 ggr

72257

On

18.30 7 okt

1270:-

Släktforskning grund/forts

Steneby

6 ggr

62683

On

10.00 7 okt

500:-

Släktforskning fortsättning

Åmål

6 ggr

72258

On

18.30 27 jan

1270:-

HUS TEKNIK TRÄDGÅRD

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Pris

Byggnadsvård

Färgelanda

5 ggr

74498

Må

18.00 14 sep

0:-

Odla i stadspark

Åmål

5 ggr

74311

-

-

-

0:-

Poddradio - Poddcast

Åmål

3 ggr

66514

-

-

-

1300:-

BÅT NAVIGATION

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Prel.start

Pris

Båtpraktik intyg - Dag

Åmål

1 ggr

49752

-

-

-

675:-

Förarintyg för båt

Åmål

10 ggr

69612

Ti

18.30 13 okt

1550:-

Kustskeppare

Åmål

10 ggr

32961

-

-

-

2100:-

Utsjöskeppare

Åmål

10 ggr

32960

-

-

-

2350:-

VHF/SRC Ombord

Åmål

5 ggr

19910

-

-

-

1200:-

DATA IT

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Prel.start

Pris

Data i vardagen nybörjare

Högsäter

5 ggr

flera arr

To

13.00 -

1050:-

Data i vardagen forts.

Högsäter

5 ggr

flera arr

To

17.00 -

1050:-

Hjälp med surfplattan?

Högsäter

3 ggr

flera arr

Ti

09.30 -

650:-

Hjälp med mobilen?

Högsäter

3 ggr

flera arr

Ti

13.00 -

650:-

Seniorsurf iPhone

flera orter

4 ggr

flera arr

-

-

-

500:-

Verktyg för digitala möten

Distans

1 ggr

flera arr

-

-

-

0:-

För anmälan och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast | vast@sv.se

Prel.start

-

Prel.start

Prel.start

Pris

Studieprogram Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Mellerud Åmål

MUSIK MUSIK TEATER

Studieprogram Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Mellerud Åmål

LITTERATUR SPRÅK

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Engelska konversation

Högsäter

5 ggr

74275

Må

18.30 14 sep

650:-

Engelska konversation

Högsäter

5 ggr

74483

Må

18.30 18 jan

650:-

Italienska nybörjare

Åmål

2 ggr

74547

-

-

1154:-

Kinesiska nybörjare

Åmål

8 ggr

30914

On

18.30 7 okt

1200:-

Skrivarcirkel

Steneby

5 ggr

74282

Må

19.00 7 sep

150:-

Spanska steg 1

Distans

7 ggr

74394

To

18.00 10 sep

1700:-

Spanska konversation nyb

Åmål

8 ggr

64171

Ti

18.30 6 okt

800:-

Språkcafé - Svenska

Åmål

10 ggr

74583

-

-

-

0:-

Språkcafé - Engelska

Åmål

3 ggr

66342

-

-

-

0:-

Språkcafé - Tyska

Åmål

3 ggr

66344

-

-

-

0:-

Språkcafé - Franska

Åmål

3 ggr

66345

-

-

-

0:-

Språkcafé - Spanska

Åmål

3 ggr

66346

-

-

-

0:-

Språkcafé - Italienska

Åmål

3 ggr

66347

-

-

-

0:-

Språkcafé - valfritt språk

Åmål

3 ggr

66352

-

-

-

0:-

Tyska nyb/konv

Åmål

8 ggr

33850

Ti

18.30 13 okt

800:-

Tyska - Fortsättning

Åmål

8 ggr

33852

To

18.30 15 okt

800:-

MAT DRYCK

Ort

Träffar

Arr

Dag

Tid

Pris

Baka bullar & kakor

Bengtsfors

1 ggr

74724

Lö

10.00 28 nov

690:-

Baka bullar & lussekatter

Åmål

1 ggr

74623

Lö

10.00 21 nov

450:-

Baka langos

Åmål

1 ggr

66529

-

-

250:-

Baka matbröd

Bengtsfors

1 ggr

74723

Lö

10.00 7 nov

690:-

Baka matbröd

Åmål

1 ggr

66531

-

-

450:-

Baka surdegsbröd grund

Fengersfors

1 ggr

73400

Sö

09.00 11 okt

850:-

Baka surdegsbröd grund

Fengersfors

1 ggr

74284

Sö

09.00 8 nov

850:-

Baka sötsaker utan socker

Åmål

1 ggr

66308

Lö

10.00 20 mar

550:-

Brukskällans Ölbryggarkurs Bäckefors

1 ggr

74729

Lö

09.00 17 okt

1195:-

Gör julgodis utan socker

Åmål

1 ggr

74609

Lö

10.00 21 nov

550:-

Kinesisk matlagning

Åmål

2 ggr

36621

To

17.30 8 okt

750:-

Saft & sirap på vilda växter

Åmål

1 ggr

74726

Sö

11.00 23 maj

690:-

Vilda växter som mat/dryck Åmål

1 ggr

flera arr

Sö

11.00 -

690:-

Ölbryggning grund

3 ggr

74683

-

-

1450:-

Åmål

Anmälan
Anmälan sker via sv.se, kundtjänst eller på SVs expedition.
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.
Har du frågor?
På vår hemsida, sv.se/vast kan du läsa mer om köpvillkor eller
kontakta vår kundtjänst.

Prel.start

-

Prel.start

-

-

-

Pris

Startdatum
Startdatum på studiecirklar och kurser är preliminära.
Administration av personuppgifter
Vi dataregistrerar dina personuppgifter samt till vilken
studiecirkel du anmält dig. Läs mer om GDPR på vår hemsida.
Tryckfel
Vi reserverar oss mot eventuella felskrivningar eller tryckfel
som kan förekomma.

För anmälan och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast | vast@sv.se

Ovan: Från vänster ser vi Alice Bergqvist med Sky, Jennie Bergqvist med Chriss och Julia Nilsson
med Diana. Till vänster: Alice Bergqvist med Glitter och alla fantastiska priser. Dagens bästa
7-åring.

Käpphästen – en ädel springare
SV Väst hade tillsammans med Villaägarna
i Uddevalla och Västra Vi Unga planerat att ha
en familjedag på Emaus Lantgård. På grund
av restriktioner i samband med covid-19, så
fick familjedagen skjutas på framtiden, men
den planerade käpphästtävlingen genomfördes
ändå, fast med ett begränsat antal deltagare.
Dagen till ära var det strålande sol och nio fantastiska
ekipage tog sig runt en bana med åtta hinder.
– Deltagarna kunde välja att hoppa banor från 30 till
70 cm och sammanlagt gjordes det närmare 40 starter, väl
kämpat av både ryttare och käpphästar! berättar Martina
Staxäng, verksamhetsutvecklare för SV och Vi Unga med
glittrande ögon. Alla som tog sig runt banan fick hederspris,
de snabbaste ekipagen i varje klass fick dessutom prisrosett
och ”morotsmedalj” till sina käppisar.

Många av ryttarna hade med sig flera olika käpphästar,
de allra flesta skapade av ryttarna själva, vilket är extra
roligt. Det ligger många timmars arbete bakom varje häst.
Variationen på hur en käpphäst kan se ut är stor och det var
många som beundrade de vackra hästarna.
– Vi kommer att genomföra en workshop där en får testa
att göra sin egen käpphäst, fortsätter Martina, detta
tillsammans med föreningen Lysekils Vi Unga som redan
har en egen studiecirkel om käpphästar. Ja, de har till och
med varit med och tagit fram ett särskilt studiematerial.
Tävlingen väckte dessutom mersmak och från flera håll
började det diskuteras om möjligheter att själva anordna
käpphästtävlingar, så det är inte omöjligt att det kommer
dyka upp flera tävlingar i vårt område framöver – men först
blir det cirklar i arrangörskap! Missa inte kommande
tävlingar m.m., följ oss på Västra Vi Unga https://
Martina Staxäng
www.facebook.com/vastraviunga/

Gör det själv – pannband
1. Du behöver pärlor, piprensare,
skinnbitar, kardborreband och
lim, (gärna en limpistol).
2. Trä pärlor piprensaren.
3. Limma fast skinnbitar och
kardborre.
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Omställningsfröet gror på Tjörn
På Tjörn myllrar det just nu av olika initiativ
som strävar mot en livsstil i samklang med
vår jord. SVs projekt “Ett år av omställning”
verkar i denna mylla.
Allting började våren 2019. Trädgårdsmästaren Joakim
Wenner ledde studiecirkeln ”Självhushållning och lokal
delaktighet” och det visade sig direkt att det fanns ett
brinnande intresse för dessa frågor på Tjörn. Ur den här
cirkeln började ett litet frö att gro och en idé växte fram om
att starta ett större omställningsprojekt på ön – med
fötterna på jorden och händerna i den tjörnska myllan hade
ju öns omställare kapaciteten att dela ut morötter och
inspirera fler till att börja ställa om sina egna liv.
Mindre än ett år senare blev idén verklighet, då Studieförbundet Vuxenskolan Väst som projektägare tillsammans
med den nystartade föreningen Omställning Tjörn blev
beviljade EU-medel genom Leader Södra Bohuslän.
Projektet följer omställarna under ett år och samlar in
matnyttig information, Tjörns invånare samlas kring
omställning där vi, genom att skapa nya omställningsaktiviteter och hålla igång en aktiv samhällsdialog genom
föreläsningar, workshops och kurser, vill få Tjörnborna att
tillsammans ta det första steget mot en hållbar värld. Så fort
projektet drog igång möttes vi av ett starkt engagemang från
lokalbefolkningen och vi fick fullt hus på våra möten och
omställningscaféer. Genom projektet har vi också startat
kursen ”Odla för självhushållning”, som blev fullbokad med
en lång reservlista redan första dygnet.
– Det är roligt att det börjar odlas mer på vår ö, tänk om
vi kan bli mer självhushållande på livsmedel, inte minst för
att det innebär att vi kan ha ett kunskapsutbyte och hjälpas
åt med arbetskraft också, säger trädgårdsmästaren Anna
Sonesson, som är en av kursledarna och drivande
i projektet.

Vid sidan av projektet har det även börjat växa fram
andra studiecirklar och initiativ som rör olika delar av
omställning. Annelie Nilsson står i startgroparna för att
starta en kurs i inre omställning genom SV Väst.
De senaste åren har Annelie tagit steget och hoppat av
”ekorrhjulet”. Hon drivs av fascinationen över vad som
händer när vi människor befrias från alla måsten som
hindrar oss från att leva meningsfulla liv och ser inre
omställning som ett bra verktyg för att hantera yttre
påfrestningar.
– Jag har varit ute i den yttre omställningen och kan
se parallellerna. Det jag kommer fram till är att de inre
styrkorna behövs för att du ska klara av att göra de här yttre
förändringarna. Om det så är i ditt eget liv bara eller om du
vill gå ut och jobba stort. Det spelar ingen roll vad det är,
livet över huvud taget sätter ju press på en. Det här med att
bli motståndskraftig i återhämtning och att se möjligheter
är viktigt, oavsett vad det handlar om, säger Annelie.
Tjörnbon Markus Mattiasson har downsizeat sitt liv
och bor i ett Tiny House, som är byggt tillsammans med
Egnahemsfabriken (en förening som jobbar med socialt
byggande och omställningsfrågor på ön).
– Jag vill skala ner så mycket som möjligt på mina
egna behov och klara mig på absoluta minimum i vissa
avseenden. Framför allt när det gäller boende, för jag tror
att ju mer vi har rent materiellt, så blir det någon form av
latent stress, som vi ”måste beskydda” undermedvetet. Om
du har så lite som möjligt så tror jag att du har mer, både
fysiska och mentala resurser, att avsätta till annat som
egentligen är viktigare i livet, säger Markus.
När projektet är slut har vi sått fröet och skapat ringar på
vattnet för nya omställningsprojekt på Tjörn.

En solig försommardag samlades en intresserad skara Tjörnbor för en inspirationsträff
om solenergi och klimatsmart grannsamverkan i Tjörns Solpark i Säby.
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Emilie Cederquist

Annelie Nilsson vid sin sjöbod i Skärhamn och Tjörnbon Markus Mattiasson framför sitt Tiny House.

Gör det själv – Gör enkla bivaxdukar

(Klipp ur och spara)

Du behöver:
• Tygbitar i bomull på 35x35 cm – återbruka gärna utslitna
lakan eller andra spillbitar.
• Bivax – ca 30 g per duk. Använd svenskt/ekologiskt.
Du kan fråga en lokal biodlare om du får köpa lite
närproducerat bivax.
• Bakplåtspapper.

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 150 grader.
2. Lägg tyget på en plåt med bakplåtspapper.
3. Fördela bivaxet jämnt över tyget, glöm inte kanterna.
4. Sätt in plåten i ugnen i ca fem minuter eller tills allt bivax
smält.
5. Låt allt svalna och sedan har du en färdig bivaxduk!
6. Använd den till allt som du brukar använda plastfolie till
(förutom kött/fågel/fisk). Genom värmen av dina händer
formas duken runt det du vill. Handdiska i ljummet vatten
med milt diskmedel och använd om och om igen!

Bivaxdukar är något enkelt och litet du kan börja med
för att ställa om din vardag – genom att byta ut plast
i köket, förlänga hållbarheten på din mat och använda
dig av återbruk och kanske lokalt bivax, gör du
klimatet en tjänst. Kanske leder bivaxduken till fler
förändringar i omställningens tecken?

Projektet ”Ett år i omställning”
Projektet drivs av: Projektägaren SV Väst (med
verksamhetsutvecklaren Andreas Hansen i spetsen)
tillsammans med Omställning Tjörn genom med
journalisten Emilie Cederquist samt trädgårdsmästarna Anna Sonesson och Joakim Wenner som
projektledare.

Finansieras genom: Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, genom Leader Södra Bohuslän.
Målet med projektet är: att ge ökad kunskap om
praktisk omställning, genomföra inspirationsträffar
och en utställning samt sprida reportage om
omställningsfamiljer.
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Jenna leder aktiv högläsning
Att vara läsombud är ett fint och
– Jag har varit cirkelledare i
viktigt uppdrag. Utbildningen är på
Kungshamn och Tanum för personer
en heldag utifrån en utbildningsplan
inom daglig verksamhet. Det är ett
från MTM - Myndigheten för Tilljättekul uppdrag att läsa och bokgängliga Medier. Som godkänd deltipsa för dem. Jag ville utveckla min
tagare blir man registrerad i MTMs
roll och hoppade på när läsombudsdatabas över läsombud. Man kan
utbildningen var i Uddevalla.
också bli högläsare. Både högläsare
Vad får du som läsombud?
och läsombud verkar inom LSS eller
– Jag får tidningen Läsombudet
inom äldreomsorgen. Många gör
från MTM, finns en massa bra tips
det i sin tjänst, men det finns också
i den. Jag får även reklam för nya
väldigt många som gör det som en
böcker. Vi har pratat om att det ska
frivillig insats.
bli läsombudsträffar där man kan
Ett läsombud gör lässtunder,
utbyta tips och erfarenheter.
planerar vilka böcker som ska läsas
Vad gör ni på era träffar med
och se till att dessa finns på plats.
Bokkompisar?
Man kan tipsa biblioteket om vilka
– Vi träffas på biblioteket, vilket
böcker de kan ta in. Man kan läsa
är viktigt för oss. Där finns all sorts
själv eller ta hjälp av en högläsare.
litteratur. Jag plockar med mig
Det är viktigt att lära sig att läsa
mellan fem och åtta böcker i olika
tydligt, med inlevelse och lagom
genrer och lättlästhetsgrad.
fort. Boktipsande är en stor del av
Deltagarna får plocka med sig böcker
lässtunden, man hoppas ju att
som de vill visa eller läsa. Vi läser
deltagarna blir sugna på att läsa
bitar i böckerna, pratar om dem, jag
själva. Ju mer man läser, desto
eller någon i gruppen läser högt.
Vårt nya läsombud Jenna, aktiv som cirkelroligare blir det.
Framtiden?
ledare för bokkompisar.och läsombud.
Jenna Wennberg, läsombud inom
– Jag hoppas att jag kan fortsätta
Svs projekt och cirkelledare för Bokmed mina träffar med Bokkompisar.
kompisar, är nyblivet läsombud sedan i vintras.
Jag kan tänka mig att läsa för fler grupper.
Annie Pettersson
Jenna, hur kom du på att du ville bli läsombud?

Vilka tecken kan du
kommunicera med?
För människor med intellektuella funktionsnedsättningar är teckenspråket TAKK ett
andra – eller ibland första – språk. TAKK
(Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation) skiljer sig från det vanliga
teckenspråket genom att man bara tecknar
stödorden.
Personerna som använder det är oftast inte hörselskadade
utan det är ett språk för att kunna kommunicera när man
inte riktigt har språket. Det är också ett bra sätt att bättre
förstå vad som sägs. Ofta får de funktionsnedsatta börja
lära sig tecken från de bara är några månader, så som boll,
lampa och mat.
SV Västs medarbetare i Team Funktionsrätt tyckte att det
var synd att fler inte kan de vanligaste tecknen. Det hade
underlättat för alla som är i kontakt med funktionsnedsatta,
så de bestämde att de skulle göra teckenfilmer med bra
tecken – med de tecken som de funktionsnedsatta själva
tycker är viktiga att vi andra kan.
– Vi satte igång på senvintern med en grupp på fem
personer med intellektuella funktionsnedsättningar plus
ledaren Josefin Wintermo, berättar Ann-Marie Myllykangas, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan. Deltagarna fick skriva eller rita manus. De fick i
princip bestämma själva vad vi behöver lära oss och sen ville
vi i alla fall ha filmer med alfabetet, färger och Tack, Hej, jag
heter med mera. Men oj vad de skapade!
Erik ville berätta om Frölunda och polisen. Christer ville
berätta om sin resa till Chile. Mats-Erik berättade om att
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Med gemensamma krafter tar sig Erik och Emelie genom
alfabetet. Här tecknas bokstaven C.

han var född i Karlstad. Emelie ville berätta hur hon vill ha
sitt bröllop med Christer och Kricke ville göra en kontaktannons.
– Inte riktigt vad vi hade tänkt, skrattar Ann-Marie, men
det var det viktigaste som de tyckte att vi skulle veta.
Så projektet blev lite bredare än vad som var tänkt. Det
har hittills blivit en film med Erik och Emelie med alfabetet.
Vi har gjort alla färger. Vi har räknat till 20 och vi har
sjungit “Ja må du leva”.
Som ett litet sidoprojekt har vi även genomfört en cirkel
med teckensång, Martin Nestorsson har tolkat tre låtar med
tecken och deltagarna har övat dem ihop via Zoom.
Filmerna kommer att läggas upp på Youtube och
Facebook. Förhoppningsvis kommer många lära sig lite
bra tecken för att kunna kommunicera.
Annie Pettersson

Inspelning pågår för fullt med Filip Pelas, polis och Maria Arvidsson, förskolelärare och rektor.

Lita på Sverige?

Projektet resulterade i sju filmer

Sedan projektet Lita på Sverige drog igång
i september 2019 har Nadim Elazzeh, som är
filmare och producent, och Marielle Peterson,
som är projektledare, rest runt och intervjuat
medverkande till de sju filmer som nu är klara.
– Ja, det har varit en kreativ och rolig process, utbrister
Marielle. Alla möten med de personer som medverkar
i filmerna har varit inspirerande och lyckade.
I filmerna medverkar 23 personer som representerar olika
myndigheter eller funktioner i samhället som asylsökande
eller nyanlända ofta har frågor runt: Förskolepersonal,
läkare, arbetsförmedlare, journalist, advokat, föreningsledare, författare, konsulter, föräldrautbildare med flera.
Vilka frågor tas upp i filmerna och hur kom ni fram till
just dessa?
– Vi gjorde ett ganska omfattande researcharbete första
månaden. Jag hade samtal med referensgrupper och
personer som arbetar med och lever i målgruppen för att
komma så nära kärnfrågorna som möjligt, berättar Marielle.
Frågorna kom att handla om svenskar och svenskhet,
om livet i familjen med roller och ansvar mellan de vuxna
respektive barnen. Många frågor handlade om utbildning
och arbete samt trögheten i det svenska systemet.
– Andra frågor rörde syn på brott och straff samt möjligheter till att få sina frågor prövade i rättsväsendet, fortsätter

Marielle, dvs frågor om migration eller frågor som rörde
oegentligheter som man själv upplevt under sin tid här.
I filmerna har vi även vävt in frågor baserade på de
mänskliga rättigheterna eftersom det är viktigt att veta om
sina rättigheter och skyldigheter.
– Det finns mycket missförstånd kring hur samhället är
uppbyggt och hur det fungerar. Det finns även en misstro
gentemot myndigheter som är både befogad och obefogad.
Dessa lägger ibland hinder i vägen för en snabbare
etablering. Men inte sällan är det samhällets funktioner
som står i vägen. Inget snack om saken! menar Marielle.
Var kan man se filmerna och vem kan använda
materialet?
– Filmerna ska ses som underlag att samtala runt. Det är
inte renodlade instruktionsfilmer. Vissa frågor besvaras bäst
genom samtal i grupp. Andra frågor som lyfts i filmerna är
mer till för att leda till djupare eftertanke. Därför har vi tagit
fram ett studiematerial som samtalsledare kan använda som
stöd.
Filmerna kommer visas vid språkcaféer och som studiecirklar på nätet. Man kan också se filmerna via länk:
www.sv.se/litapasvarige. Cirkelledare inom SV och
andra organisationer kan höra av sig till närmaste
SV-expedition för att få tillgång till kursmaterialet.
Marielle Peterson

Lita på Sverige?
Lita på Sverige? är ett ettårigt SV-projekt
finansierat av Länsstyrelsen via statsbidrag, så
kallade TIA-medel, Tidiga Insatser för Asylsökande.
TIA-medel syftar till att motverka passivisering under
asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja etablering. Ofta sker detta

genom språkaktiviteter och samhällsinformation för
personer i asylprocess.
Lita på Sverige? som koncept utgörs av filmer
på olika teman och tillhörande studiematerial som
tar upp funktioner och myndigheter som det ofta
uppstår frågor kring.
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Till vänster: Halssmycke och örhängen ”Spiral”. Till höger: Mohammad Reza Vijeh med några av sina vackra smycken.

Kreativitet med personliga smycken
Silversmide är ett gammalt hantverksyrke som
tar år att bemästra, men med det sagt går det
snabbt att lära sig grunderna och skapa sig
egna personliga smycken.
Silver är en vacker metall med en inneboende lyster och
kan poleras upp så att den återger omgivningens ljus likt en
spegel. Förutom sin vackra lyster är silver lätt att forma och
arbeta med vilket har gjort det till ett populärt val att göra
smycken av.
I Munkedal har Studieförbundet Vuxenskolan bedrivit
cirklar i silversmide tillsammans med lokala guld- och
silversmedjan Vijeh Jewellery tre dagar varje vecka, varje
termin de senaste fem åren.
Vijeh Jewellery drivs av Mohammad Reza Vijeh. Han

började sin utvecklingsresa som praktikant i Iran år 1999.
– I mitt företag Vijeh Jewellery, som betyder speciella
smycken på persiska, skapar vi personliga och handgjorda
smycken, berättar Mohammad, och så anordnar vi silversmidescirklar tillsammans med SV.
Att skapa med händerna en glädje för sig själv och även
för andra som man skapar till. Alla hittar sitt eget material
att arbeta med, men det är något speciellt med att skapa
unika och personliga smycken eller inredningsdetaljer till
sitt hem.
– Det är kul att se deltagarna utvecklas och hur alla hittar
sin egen design i utformning av sina alster, framhåller
Mohammad.
Jenna Wennberg

Aktieägare i kristid
I Sverige finns över två miljoner enskilda
aktieägare och tar vi med aktiefonder så äger
en majoritet av svenskarna aktier.
Anders Hansson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan, har lång erfarenhet som aktiesparare.
– Man ska tänka på att om man äger aktier i ett bolag
så är man faktiskt delägare. Det innebär bl.a. att man har
rätt att besöka bolagsstämmor. Det är dock inte många som
är intresserade av detta utan aktieägare är mer fokuserade
på att bolaget ska gå bra och ge oss bra avkastning.
Kan vem som helst börja med aktiesparande?
– Ja absolut. Den som är nyfiken på aktier och aktiesparande och vill veta mer är alltid välkommen att gå en
cirkel hos SV. Vi samarbetar med Aktiespararnas
riksorganisation.
Det varnas ofta om att det är stora risker med aktiesparande. Vad gäller här?
– Det finns alltid risker, men också möjligheter. Med
kunskap lär vi oss hur vi minimerar riskerna och fångar
möjligheterna. Det gäller framför allt att sprida sina
investeringar och inte lägga allt i samma korg.
Hur är det att äga aktier när krisen kommer och börsen
dyker?
– Det gäller att inte gripas av panik utan tänka logiskt.
Det finns nästan alltid aktier som går mot strömmen och
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Med kunskap kan man minimera riskerna med aktieägandet.

ökar i värde när andra går nedåt. Dessutom vänder alltid
börsen upp igen, förr eller senare och då är det bra att vara
med på tåget. Bästa rådet är ändå kunskap. Som man kan få
i en studiecirkel.

Visst vore det fantastiskt att kunna vara med och styra förutsättningarna för sitt boende även på äldre dar.

Skapa eget äldreboende – utopi eller möjlighet?
– Jag vill inte att andra ska göra profit på mitt
åldrande!
– Jag vill njuta av åldrandet och en whisky i
goda vänners lag!
Anledningarna till varför en handfull kvinnor
i femtioårsåldern träffas via nätet denna
torsdag varierar. Men gemensamt har de att
de går en studiecirkel i Studieförbundet
Vuxenskolans regi om att forma sitt boende
på äldre dar.
Hur skulle du vilja ha det när du blir äldre? Var vill du bo?
Vilken hjälp och vilket stöd vill du ha tillgång till? När ska
en börja tänka på och går det att planera sin ålderdom? Går
det påverka eller handlar det om att drömma?
– Vi startade en studiecirkel i boende på äldre dar och
i diskussionen kom det upp många olika aspekter, berättar
Kicki Ståhl, verksamhetsutvecklare på SV Väst, hur skulle
det drivas, hur skulle ekonomin skötas, vilka personalkategorier skulle behövas, vem skulle vara utövare och
vem skulle få bo här, vad kan en göra själv och vad behöver
en köpa in.
Ganska snart insåg cirkeldeltagarna att de har pratat om
en massa olika sorters boenden och olika möjligheter till
drift, såsom aktiebolag som driver äldreomsorg, privat och
personligt delat boende samt kooperativ för boende och vissa aktiviteter. Att driva ett aktiebolag och sälja sina platser
och tjänster till kommunens äldreomsorg innebär
investeringar och entreprenörskap, något som gruppen

tycker låter stort och svårt att genomföra – men för rätt
personer absolut ingen omöjlighet.
Att ordna ett gott boende som passar de seniora på ett
personligt plan – och det tillsammans med några vänner,
tycker gruppen verkar som helt klart genomförbart.
Även alternativet att starta ett kooperativ med eldsjälar
som har idéer om vad som är bra och genomförbart för
målgruppen, tycker cirkeldeltagarna känns intressant och
rimligt.
– Ingen vet vilken form av stöttning man behöver
i framtiden, fastslår Kicki, men enligt svensk lagstiftning
och biståndsbedömning finns valet att ta emot hjälp
i hemmet. Då kan möjligheten att det privata kombineras
med gemensamma ytor och ett liv i goda vänners lag vara
ett alternativ.
– Att läsa på och diskutera skapar förståelse för själva
arrangemanget kring vad en måste förhålla sig till kring
drömäldreboendet, menar Kicki och uppmuntrar fler att
fundera över olika möjligheter tillsammans i cirkelform,
fysiskt eller på distans; Studieförbundet Vuxenskolan
hjälper er att starta och tar fram ett bra studiematerial.
Hur det blir med våra cirkeldeltagare, det står skrivet
i stjärnorna ännu så länge, kanske startar någon ett vårdföretag, kanske köper någon ett hus och delar på hyran
med goda vänner – eller så flyttar de in i ett kommunalt
seniorboende utan att behöva engagera sig – men de har
då i alla fall tittat på alternativen.
Kicki Ståhl
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Följ oss gärna på sociala medier
för aktuell information och nya
händelser
Vi finns på Facebook
Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Studieförbundet Vuxenskolan i Dalsland
Studieförbundet Vuxenskolan i Lilla Edet
Studieförbundet Vuxenskolan i Stenungsund Tjörn Orust
Studieförbundet Vuxenskolan i Hantverkshuset

Vi finns på Instagram
@sv_vast

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

