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Välkommen
till höstens
kurser och
föredrag!

SV 50 år
1967-2017

Frihetsakademin
För dig som
slutat
jobba!

Viktigt att veta

Innehåll

Anmälan
Anmälan sker via SVs hemsida, telefon
eller via personligt besök på SVs
expedition. Vi skickar dig en kallelse före
kursstart. SV förbehåller sig rätten att
ställa in en cirkel/kurs före start om vi inte
har tillräckligt många deltagare. Du har då
rätt att återfå eventuell betald kursavgift.

Kultur och föreläsningar
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Frihetsakademin
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Ångerrätt
Anmälan är bindande om startdatum
finns. 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 bekräftelse på din anmälan.
Avbokning – Avanmälan
Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen startat tar vi ut
en administrationsavgift:
- avbokar du senast 7 dagar före start debiteras en administrationsavgift på 10 % av
deltagaravgiften, dock lägst 100 kr. Vid senare avbokning än 7 dagar före start debiteras du
halva deltagaravgiften.
- om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut full kursavgift, om inte skälet är varaktigt
studiehinder. (Hit räknas, egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i
egna hemmet eller jämförbar anledning.) Då återbetalas del av kursavgiften mot intyg.
Studietimmar
En studietimme är 45 minuter
Deltagaravgift
Deltagaravgiften skall vara betald till cirkelns/kursens start eller enligt de betalningsvillkor
som finns angivna på inbetalningskort/fakturan.
Studiematerial
Studiematerial ingår i kursavgiften om inte annat anges.
Försäkring
Deltagare i SVs verksamhet är olycksfallsförsäkrade under studietiden, samt vid resa till
och från studielokalen.
Studielokaler
Om inget annat anges så bedrivs vår veksamhet i våra lokaler på Kungsgatan 42, Umeå.
Kontrollera noga vilken lokal din kurs är förlagd till. Information hittar du på din kallelse.
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 du motsätter dig sådan användning av dina
personuppgifter,vänligen meddela oss.
Ändring kursprogram
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel i detta kursprogram. Sv.se/
vasterbotten uppdateras löpande med ev. ändringar i tid, nya kurser mm. Där finns även
mer information om varje kurs.

Kurser
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Ett av de största fyller
50 år!
Sedan 1967 har
Studieförbundet
Vuxenskolan (SV) växt till
ett av Sveriges största
studieförbund med 53. 000
studiecirklar och 400.000
cirkeldeltagare (2010).
Ser man det geografiskt
finns det inget annat
studieförbund som finns på
så många platser, närmare
200 lokala kontor.
SV bildas
I slutet av 1960-talet stod
svensk utbildningspolitik i
en brytningstid. Det
handlade inte bara om en
reformering av universitet
och högskolor, utan också
om hur den framtida
vuxenutbildningen skulle
organiseras; så att alla
människor skulle få återkommande chanser att
utbilda sig. Valet stod
mellan en offentligt styrd
vuxenutbildning eller om
detta skulle skötas av studieförbunden. Denna match
avgjordes av den socialdemokratiska regeringen
med en viss Olof Palme som
ansvarig minister för
utbildningsfrågorna. Det
blev en kommunal vuxenutbildning, kompletterad av
en fri folkbildning i studieförbund och folkhögskolor.
Att SLS och Lis 1967 beslöt
sig att gå samman och bilda
Studieförbundet Vuxenskolan, ska ses med detta
perspektiv. Namnet antyder
att man var väl förberedd på
att också ta ansvar för den
del av vuxenutbildningen,
som nu istället blev
kommunal.
Läs mer:
http://www.sv.se/om-sv/
svs-historia/

Kurser
HANTVERK & KONST
Stickning, nybörjare
Materialkostnad tillkommer.
Lokal: Backenvägen 20
8 ggr | 850 kr | tis 17.45-20.00
Start 10/10
Ledare: Ina Sundström

Akvarell
Kursen riktar sig både till nybörjare och
till dig som har erfarenhet av att måla
med akvarell. I kursen går vi bland
annat igenom materiallära,
kompositionsövningar och övningar
kring varierande färg- och
formproblem. Material ingår ej.
5 ggr | 1195 kr | 18.30-20.45

DJUR & NATUR
Höns i min trädgård
Lär dig den grundläggande teorin för att
ta hand om dem, regelverk, boende och
mycket mer. Vi besöker även ledarens
hönsgård i Djäkneböle tillsammans.
1 ggr | 950 kr kr | lör 08.30-16.00
Start 9/9

Klädsömnad
Vill du lära dig att sy kläder efter
mönster, bättra på dina egna kunskaper
eller vill du sy om ett plagg du redan
har? Deltagarna arbetar med egna plagg
under individuell handledning av vår
kursledare. Symaskiner finns i lokalen.
Material ingår ej.

Ledare: Ondina Plasencia

8 ggr | 1350 kr | tis 18.30-20.45

1 ggr | 950 kr | lör 08.30-16.00

Start 19/9

Start 23/9

Ledare: Ritva Alalantela

Ledare: Ondina Plasencia

Paper Tole - 3D Paper craft
Lär dig grunderna i Paper tole, en
gammal vacker konstart där du skapar
en tavla med 3D-effekt.

Höns i min trädgård fortsättningskurs
Vi går vidare och pratar hönssjukdomar,
avlivning och slakt, vidare om skötsel
och andra praktiska tips.
Lokal: Djäkneböle

Start 16/9

Måla med akryl
Akrylfärgen har många möjligheter.
Med akrylfärg kan du måla tjockt eller
akvarelliknande i lager på lager. Arbeta
med förlaga eller efter eget huvud,
konkret eller abstrakt. Material ingår ej.

Trädgård - Uppbyggnad och
design
I denna kurs får du lära dig hur du
planerar och bygger upp din trädgård på
bästa sätt samt väljer växter som passar
hos dig. Lär dig grunderna och få en
vackrare trädgård.

Ledare: Mihiri Ekanayake

5 ggr | 1195 kr | 18.30-20.45

5 ggr | 825 kr | ons 18.00-20.15

4 ggr | 750 kr + mtrl 450 kr | lör
14.00-17.00

Gör ditt egna
tenntrådsarmband
Lär dig grunderna i tenntrådsbroderi
och skapa ditt egna tenntrådsarmband.
Material finns att köpa på plats, ca 150
kr. Den perfekta presenten till dig själv
eller en vän!

Start 13/9
Ledare: Maria Karlsson

Trädgård - Odling och
grönsaker
Jord, näring, sådd, plantering och
köksväxter. Varannan vecka.
4 ggr | 700 kr | ons 18.00-20.15

1 ggr | 450 kr | sön 13.00-16.00

Start 18/10

Start 19/11

Ledare: Maria Karlsson

Ledare: Lisa Åström

Lär dig tälja
Lär dig hantverket täljning från
grunden. Tälj dina egna bruksföremål
eller något annat som du önskar.
6 ggr | 1200 + mtrl 600 kr | tor
18.00-20.15
Start 21/9

1 ggr | 500 kr | lör 08.30-16.00

Trädgård - Rabatten anläggning och växtval
Fortsättningskurs. Här får du fördjupad
kunskap om bla perenner, komposition
m. m. Varannan vecka.

Start 23/9

4 ggr | 700 kr | ons 18.00-20.15

Ledare: Jonas Hällgren

Start 25/10

Flugbindning
Grundkurs. Materialkostnad 150 kr
tillkommer.

Ledare: Felix Wink

För anmälan och mer information: 090-12 55 85 | sv.se/vasterbotten | umea@sv.se

Ledare: Maria Karlsson
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Jägarexamen
Med kursen i jägarexamen får du den
kunskap som du behöver för att klara av
jägarexamens teoridel. Material ingår.

Foxtrot 1+2 (intensivkurs helg)

Lokal: Hagaskolan

Bugg och foxtrot - dansträning

13 ggr | 2100 kr | mån 18.30

14 ggr | 1090 kr | tor 21.00-22.00

Start 25/9

Start 14/9

2 ggr | 820 kr | lör 10.00-16.00
Start 11/11

Ledare: Karl Erik Nygren

Svampexkursion 10 & 13
september
Vi lär oss om våra vanligaste
matsvampar, skogstyper, kännetecken
och vilka förväxlingssvampar som finns.
Umeåområdet

Linedance nybörjare
För dig som inte har dansat tidigare och
vill börja.
Lokal: Ersbodas Folkets hus
10 ggr | 900 kr | tis 18.00-19.30
Start 5/9
Ledare: Pia Lahtinen

1 ggr | 350 kr | 12.00-15.00
Start 2017-09-10 & 2017-03-13

Linedance 2

Ledare: Doris Brändström

13 ggr | 1300. kr | mån 18.00-20.15
Start 4/9

DANS
Bugg och Foxtrot i samarr med
Umeå socialdansförening
Bugg & foxtrotkurserna är på Umeå
Folkets hus. Ledare är Ellinor Carlander
och Joakim Mäki.
Bugg 1 (nybörjare)
7 ggr | 820 kr kr | tor 18.00-19.30
Start 14/9

Bugg 2

Ledare: Anna-Greta Lassinantti

Linedance 3
13 ggr | 1300. kr | ons 18.00-20.15
Start 6/9
Ledare: Margareta Öberg

Linedance seniorer
13 ggr | 800 kr | ons 10.00-11.30
Start 6/9
Ledare: Ola Vesterlund

SPRÅK

7 ggr | 820 kr | tor 18.00-19.30
Start 2/11

Bugg 3
7 ggr | 820.00 kr | tor 19.30-21.00
Start 14/9

Arabiska för nybörjare
Under denna kurs kommer du att börja
lära dig det arabiska talspråket.
Stenciler och övningar ingår i
kursavgiften.
8 ggr | 950 kr | tor 18.00-19.30

Bugg 4

Start 14/9

7 ggr | 820 kr | tor 19.30-21.00

Ledare: Fadi Ardity

Start 2/11

2 ggr | 820 kr | lör 10.00-16.00

Spanska, grundkurs
Spanska för dig som är nybörjare.
Genom kursen kommer du att få en
introduktion till språket, lära dig
grundläggande grammatik, ordförråd
och kultur. Kostnad för boken, ca 410
kronor, tillkommer.

Start 14/10

10 ggr | 940.00 kr | ons 18.30-20.00

Bugg 1 (intensivkurs helg)
2 ggr | 820 kr | lör 10.00-16.00
Start 16/9

Bugg 2 (intensivkurs helg)

SLÄKTFORSKNING
Samarr: Södra Västerbottens
Släktforskare.
Släktforskning på Internet med
Arkiv Digital, nybörjare
Lär dig grunderna och teknikerna. Vi
arbetar med kyrkböcker och
bouppteckningar i färg och hög
upplösning från hela Sverige genom
Arkiv Digital. Material ingår, samt
abonnemang på Arkiv Digital, som du
även kan använda hemma på din dator
under kursens gång! Varannan vecka.
7 ggr | 1415 kr | ons 10-12.15
Start 20/9
Ledare: Tommy Jacobsson

Släktforskning på Internet med
Arkiv Digital -Fortsättningskurs
Lär dig mer om hur du kan använda
Arkiv digital för att komma vidare i din
släktforskning! Kursen vänder sig till
personer som redan släktforskat en del
med hjälp av kyrkböcker på Internet.
Kursen går varannan vecka.
6 ggr | 1195 kr | ons 18.00-20.15
Start 4/10
Ledare: Tommy Jacobsson

Släktforskning, avancerad kurs
Avancerad kurs för erfarna
släktforskare. Innehållet för kursen
styrs av deltagarnas egna behov och
direkta önskemål. Varannan vecka.
4 ggr | 790 kr | mån 18.00-20.15
Start 16/10
Ledare: Tommy Jacobsson

Släktforskning: Vad står det?
(kurs i handskriftsläsning och
tysk handstil)
Lär dig att tyda gammal handstil - ett
ovärderligt redskap i släktforskningen.
5 ggr | 1060 kr | tor 10.00-13.30
Start 19/10
Ledare: Tommy Jacobsson

Start 6/9

Bugg 3 (intensivkurs helg)

Ledare: Pol Vidal

2 ggr | 820 kr | lör 10.00-16.00
Start 25/11
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MAT & HÄLSA
Tai Chi - Hälsorörelser
Tai Chi är en typ av hälsorörelser,
utformad från kampsport för att frigöra
energi. Den kombinerar rörelser bl.a. i
syfte att stärka immunförsvaret och
förbättra hälsan fysiskt och mentalt.

Örtkurs - Att använda
läkeväxter
Lär dig grunderna i att använda
läkeväxter! Historia, näring, hur skörda,
bereda, torka. Halva dagen ute i fält.

Bokföring - grundkurs

1 ggr | 1250.00 kr | lör 09.00-16.00

Att ha anställda
Funderar du på att anställa personal?
Med denna kurs får du en introduktion i
vad du bör göra och känna till som
arbetsgivare och några klassiska
fallgropar.

Start 9/9
Ledare: Alexandra De Paoli

Lokal: Prana, Bankgatan 10B
4 ggr | 780 kr | lör 13.30-16.15

IT & TEKNIK

Start 23/9
Ledare: Ritva Alalantela

MediYoga (Medicinsk Yoga)
Få ett verktyg för avslappning,
stresshantering och återhämtning i
vardagen. Passar de flesta fysiska
begränsningar och kan utföras sittande
på stol.
7 ggr | 770 kr | ons 10.00-11.00

Foto - Lär känna din
systemkamera
Har du skaffat en systemkamera men
fastnat i autoläget? Lär dig kamerans
manuella funktioner och ta bättre och
mer intressanta bilder.
7 ggr | 950 kr | tor 18.30-20.45
Start 14/9

Start 18/9
Ledare: Andreas Flink

3 ggr | 2950 kr | tor 18.00-21.00
Start 28/9
Ledare: Marianne Näslund

Göra film för sociala medier
1 ggr | 2500 kr | ons 09.00-15.00
Start 1/11
Ledare: Pontus Wikström

Ledare: Erik Eriksson

Start 6/9
Ledare: Elena Oleinik

6 ggr | 3500 kr | mån 18.30-21.00

Foto - Lär känna din
systemkamera (intensivkurs)
Samma som ovan.

UNGDOM
Samarr: Umeå kommun
Alla lyor är på Väven.

2 ggr | 790 kr | 09.30-16.00
Start Heldagar sön 12 + 26 nov.
Ledare: Erik Eriksson

Skrivarlyan
Skrivargrupp för dig mellan 11 och 14 år.
10 ggr | 500 kr | tis 18.15-19.45

Kom igång med din Surfplatta/
smartphone
Har du skaffat en smartphone (smart
telefon) eller surfplatta och känner dig
vilsen? Dag/tid ej bestämt i dagsläget.

Start 12/9

4 ggr | 650 kr | Dagtid

10 ggr | 400 kr | mån 18.00-19.30

Start Oktober/november

Start 9/10

Ledare: Moa Strömberg

Serielyan
Lär dig rita serier. För dig 11-18 år.

Ledare: Armita Ghazinezam

Chokladprovningar
Lär dig om kvalitetschoklad, kakaons
olika egenskaper och hälsoeffekter samt
avnjut utsökt choklad av hög kvalitet.
Presenttips!

Windows 10
Lär dig de grundläggande funktionerna i
operativsystemet Windows 10. Dag/tid
ej bestämt i dagsläget.

1 ggr | 395 kr | 19.00-20.30

4 ggr | 790 kr

Start 1 sept, 27 okt, 24 nov

Start Oktober/november

Konstlyan
10 ggr | 500 kr | tis 18.15-19.45
Start 12/9
Ledare: Ludwig Franzén

Ledare: Jenny Berg

Pralinskolan 1 - Tryfflar &
Praliner
Lär dig temperera choklad och tillverka
egen nougat samt säsongens tryfflar och
praliner. Avslutas med pralinkalas!

KURSER FÖR FÖRETAG
Samarr: LRF konsult
Att läsa och förstå Resultatoch Balansräkning

Teg Centralskola

2 ggr | 2500 kr | tor 09.00-16.00

1 ggr | 995 kr | sön 12.00-16.00

Start 16/11

Start 19/11

Ledare: Andreas Flink & Thord

Ledare: Jenny Berg

Sjöström

För anmälan och mer information: 090-12 55 85 | sv.se/vasterbotten | umea@sv.se
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KULTUR OCH FÖRELÄSNINGAR
Här visar vi ett urval av höstens arrangemang. Se hela utbudet på sv.se/umea/kultur
och vår facebooksida. Om inte annat anges är platsen för arrangemanget
Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsgatan 42. Där det ej står pris är det fritt inträde
men begränsat antal platser (först till kvarn).

SLÄKTFORSKNING
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning - en riktig tidsmaskin!
Onsdag 30 augusti kl. 18.30 Föreläsare: Fredrik Elgh, Umeå Universitet
mtDNA workshop - lär dig allt om mtDna
Onsdag 27 september kl. 18.00-21 Föreläsare: Christina Sagersten, Sundsvall, Dna Academy
DNA-projektet, ett sätt att bringa ordning i DNA-röran
Onsdag 22 november, kl 18.30. Föreläsare: Erik Holmlund, Örnsköldsvik
Arr: Södra Västerbottens Släktforskare & SV

HÄLSA
Den goda sömnen och generella må bra-strategier
Onsdag 25 oktober kl. 18-19.30 Föreläsare: Mikael Widerdal
Återhämtning, den bortglömda medicinen
Onsdag 8 november kl. 18-19.30 Föreläsare: Caroline Säll
Pris: 150 kr. Anmälan: j.sjocrona@inner.se Arr: Inner och SV
Guldkant eller riskbruk - om äldres hälsa & alkohol
Tis 19 sept kl 13-14. Föreläsare: Annika Andreasson. Arr: SV, Centerkvinnorna, Hela människan.

MUSIK & TEATER
Konsert: Granada
3 november kl.12.00 / jazz standards i ett spännande trioformat med sång, trombon och elbas.
Konsert: Ingemar Sandström sjunger Elvistema
18 oktober kl 13.00, Träffpunkt Kom in, Östra Strandgatan 50. Arr: SV & Umeå Kommun
Teater: Nödvändigheten
23 och 24 september kl 16.00, Tantteatern, Östra Kyrkogatan 34. Pris: Bilj på plats, kontant.
En föreställning om konst, kvinnor och besatthet. Med Kajsa Reicke och Karin Larsson.

SAMHÄLLE
Omställningen
Förtvivlan eller hopp? Framför oss: 10 år som kommer att förändra världen. Med: Jens Ergon.
Onsdag 5 september 18.30, Bokkafé Pilgatan. Förköp: Bokkafé Pilgatan. 40kr/20kr.
Arr: SV, Bokkafé Pilgatan, ETC, Leopard förlag
Vardagsvåld och lyckliga slut
Berättelser om att bryta maktlösheten i relationer där det fysiska och psykiska våldet är en del
av vardagen. Med Susanne Alakoski & Mats Söderlund. Arr: SV, Män för jämstäldhet, Pilgatan
Onsdag 22 november kl 18.30, Bokkafé Pilgatan. Förköp: Bokkafé Pilgatan. 40kr/20kr.
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Frihetsakademin
Frihetsakademin är Studieförbundet Vuxenskolans satsning för dig som har slutat
jobba. En mötesplats där dina livslånga intressen går hand i hand med kunskap,
samhällsengagemang och gemenskap.
Denna termins kurser är ;
Upptäck Gran Canaria, Köpa boende utomlands, Spanska grundkurs, Pop- och
rockband, Astronomi för nybörjare, Resa med dina barnbarn, Skapande stund med
Kajsa Reicke, Bokcirkel, Spanskaklubben

Här kommer en hälsning från ditt nya liv. I din friare tillvaro kan du förlora dig helt i det stora intresse
som du länge velat plocka upp igen.
Här får du chansen att lära dig sådant du inte hunnit få grepp om tidigare. Kanske dags nu? Här har du
friheten att utvecklas, plocka upp gamla passioner (eller skapa nya), engagera dig i lokalsamhället, förstå
och få nya insikter.
Här träffar du dessutom många trevliga människor som delar dina intressen.
Här finns möjligheter att förändras, kanske till och med att förändra ditt liv.
Kurser, konserter, klubbar, studiebesök, resor, föreläsningar, filmkvällar, teater, prova på, bokcirkel,
sjunga i kör… allt är möjligt, allt är ryms inom ramen av Frihetsakademin.
Mer info: sv.se/vasterbotten/FA
www.facebook.com/frihetsakademinVB
Carlos de Rada: 072-595 49 29 / carlos.derada@sv.se

Starta en studiecirkel med dina vänner
och lär er något nytt! Genom oss får ni
hjälp med lokaler, upplägg,
studiematerial mm.

Kontakta oss för mer info!

Följ oss på Facebook för senaste nytt:
www.facebook.com/sv.umea/

Kungsgatan 42
903 25 Umeå
Telefon 090-12 55 85
www.sv.se/vasterbotten

