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Studieprogram
Ta en titt i sommarens studieprogram
med kurser nära
dig »

sv.se/vasternorrland

Glad och skön sommar önskar vi er alla

Aktuellt ute på våra orter
Vi flyttar till nya lokaler i Örnsköldsvik
SV Örnsköldsvik flyttar till nya lokaler.
Nu går snart flyttlasset till Centralesplanaden
18, mitt i stan! Nyrenoverade lokaler i markplan – tillgängliga och lätta att besöka oss i.
Centralesplanaden 18

Nya telnummer
Inom kort övergår
vi till gemensamt
telefonnummer:
0612-141 91 samt
mobilnummer. »

Cirkelledarnätet
Är du veckans
cirkelledare? Här
finns ett öppet
forum för SVs ca
19 000 ledare »

Medlemsvård
En ny utbildningsomgång för de
tjugotvå klubbarna
i Västernorrlandsdistriktet är
inbokad »

Vi Unga
En möjlighet för
unga att få utveckla sina intressen. »

Yngre

Verksamhetsutvecklare sökes i Kramfors
Verksamhetsutvecklare på 100% sökes. Ansök
senast 28 juni. Läs mer här »
Limstagatan 9

Samverkan med Sollefteå konstförening
Ett samarbete med Sollefteå konstförening som
i år firar 80-årsjubileum. Där vi samverkar kring
utställningar, föredrag och guidade turer. »

Sommar. Tid till vila och eftertanke. Då kommer
idéerna. Slumrande intressen vaknar. Skulle man
kunna? Det är klart du kan. Skapa områdets
vackraste trädgård. Se till att äntligen få lära
Äldre
dig att improvisera och uttrycka dig på
scen.
Måla skön konst i akvarell. Designa dina egna
smycken att bära på sommarens kalas. Eller
bara träffa lite nya trevliga människor. Gå gärna
in på sv.se/vasternorrland och botanisera lite
bland kurserna.

Storgatan 50

Medelpads hemslöjd i samarbete
Vi har nyligt inlett samarbete med Medelpads
hemslöjd. Där vi samverkar bl a i studiecirklar
och föreläsningar och hantverksutställningar »
Thulegatan 5

Vi hälsar Anna Larsson - vår nya verksamhetsutvecklare i Örnsköldsvik varmt välkommen! Anna
har tidigare bl a arbetat med att sälja utbildningar till företag. Läs mer om henne här. »

Samverkan med Alfhild Agrell-sällskapet
Alfhild Agrell-sällskapet, bildades 2012 och har
sin bas i Härnösand, Agrells födelsestad. De har
som uppgift att väcka, underhålla och utveckla
intresset för Alfhild Agrells verk. »

Under vecka 27-32 har vi begränsade öppettider
på våra kontor. Lämna gärna meddelanden
på telefonsvarare och via e-post till vasternorrland@sv.se se för återkoppling.

Brunnshusgatan 6

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!
						
		
Lena Engberg
			

Ett urval av våra kurser. Läs mer och se fler på sv.se/vasternorrland »

Smide och silversmide i Härnösand
Prova på, nybörjarkurser, fortsättningskurser. Sommarkurser och höstkurser.

Historiska smycken i Sollefteå
Gör dina egna smycken av aluminiumringar i historiska och moderna tekniker.

Sommarkurser i Fränsta
Två sommarkurser: Betonggjutning och Qi Gong
vid vackra Torpssjön passande från 40 år och
uppåt för både nybörjare och kunniga. »
Fränstavägen 272

Funktionsnedstättning

Akvarell i Kramfors
Sommarkurs i landskapsmålning och
grundkurs i höst. På Östanö skola.

Betonggjutning i Sundsvall
Lär dig att gjuta egna dekorationer
i betong t ex till den egna trädgården.

Teater i Örnsköldsvik
Kurser för barn, för vuxna, dramaövningar, clownteknik, rollgestaltning m fl.

Medicinsk Qi Gong i Fränsta
För hälsa, gemenskap och glädje! Finn
och stärk din inre balans och livsenergi.

Kurser/studiecirklar/kulturarrangemang
Cirkelledare		
SV Arena
Förening & Organisation
Om SV

Kontakta oss
vasternorrland@sv.se
www.sv.se/vasternorrland
Facebook
Twitter

Orgr: 888400-7553

