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Studieförbundet
Vuxenskolan 50 år!
Det är med glädje och tacksamhet vi vill fira Studieförbundet Vuxenskolans 50 års-jubileum tillsammans
med dig.
Det känns stort att få vara en politiskt obunden ideell organisation som under ett halvt sekel värnat hållbarhet och allas vår demokrati, delvis på uppdrag av
staten. Mängden människor, som under åren bidragit
och varit en del av detta är hissnande.
Därför vill vi nu bjuda in och fira med dig som varit deltagare
eller ledare för en studiecirkel, någon gång arbetat på Studieförbundet Vuxenskolan eller tagit del av ett kulturarrangemang
som arrangerats någonstans i länet, av någon av våra samverkansföreningar. Ja - ni förstår. Vi har nog i stort sett alla på något vis funnits med i SVs historia - och alla är varmt välkomna.
Det här med alla är ett särskilt viktigt ord för oss. Det är
med stolthet vi tagit oss an uppdraget att finnas tillgängliga och
försöka nå fram även där det inte är lika enkelt. Att motverka
utanförskap, genom till exempel uppdraget att lära nyanlända
svenska och grundläggande samhällskunskap. En annan målgrupp som lär och utvecklar SV är personer med funktionsnedsättningar. Detta arbete har också fått SV att växa, lära nytt och
förändras.
Här i vår avdelning SV Västernorrland finns fem lokala kontor. SV erbjuder möjligheter att bildas, växa och ta del av kultur
genom de många samverkande föreningar och organisationer
som finns i alla delar av länet, inte minst på vår landsbygd. Genom varje liten studiecirkel som hålls i samverkan med SV i

I folkbildningens
tjänst i 50 år
Lika länge som SV funnits, lika länge har Maud
Näsholm i Kramfors lett
studiecirklar.
– Mina deltagare har ofta
varit mina vänner i Centerkvinnorna och vi har haft så
enormt roligt tillsammans under
de här åren. säger Maud med ett
varmt leende.
Engagemanget för politik och fortbildning har inte avtagit.
– Jag tycker det är viktigt att vara med
och försöka påverka utvecklingen. Kunskapen du får genom att delta i studiecirklar är enormt värdefull, men det är
också det sociala utbytet man får av att
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exempelvis bygdegårdar, hembygdsgårdar, hemma hos någon i
kamratcirkel så finns en liten kärna av SVs bidrag i arbetet för
demokrati.
Genom att ge plats för nytänkande och finnas tillgängliga
lokalt nära dig, hoppas vi kunna fortsätta vara den naturliga
mötesplatsen för dig som vill utvecklas.
Uppdragsutbildningar är något som på senare år vuxit hos
SV. Såväl kommuner som företag som behöver utvecklas rent
affärsmässigt och gör det tillsammans med oss. Vi ser det som
ett bevis på kvalitét och att SV hänger med i tiden. Självklart
fortsätter vi med det och ser det som ett tillfälle att sprida demokrati och att arbeta för hållbarhet.
Vi hoppas att just du vill vara med och att du kan se axplocket från vår verksamhet i det här magasinet som några exempel
på allt vad vi kan göra tillsammans.
LENA ENGBERG, AVDELNINGSCHEF, SV VÄSTERNORRLAND
PER-HENRIK BODIN, ORDFÖRANDE, SV VÄSTERNORRLAND

träffa och umgås med människor.
Nyligen ledde hon en studiecirkel i juridik för föreningar och företag, där
en bok om juridik användes.
– Sitter du i en styrelse, vilken
det än må vara, måste du veta
vilka regler och lagar som gäller säger Maud och fortsätter:
– Det är också angeläget att värna
om hälsan, därför har vi friskvårdsgrupper i SV:s regi som träffas regelbundet.
Förr ordnade hon studiecirklar om olika
länder, där allt avslutades med en resa.
– Men resorna har vi slutat med, säger
hon.
Maud tycker att SV gjort ett fantastiskt jobb under alla år.
– Personalen, kursledarna, kurserna.
Allt håller hög klass.
TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN

En historisk affisch

SV har funnits i Örnsköldsvik sedan
förbundet bildades 1967 och även lång tid
före det. På kontoret hänger en inramad,
gulnad affisch som är mer än 50 år gammal.
Det är ett reklamblad för SLS, Svenska
Landsbygdens Studieförbund, som genom
sammanslagning med LiS, Liberala
Studieförbundet bildade SV. Affischen dök
upp när verksamhetsutvecklaren Vivi-Anne
Olsson renoverade en gammal fastighet. Vid
rivningen av ytskikten singlade reklambladet ned framför Vivi-Annes fötter.
För mer information: www.sv.se
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Margith Larsson är en av de drivande krafterna i Gimåfors föreningsliv - precis
som mamma och mormor var. Och döttrarna Marie och Catharina också är.

Eldsjälar och ideellt arbete håller
igång bygdegården i Gimåfors
Tider kommer och går, Gimåfors
bygdegård består. Gården mitt i
byn är och förblir samhällets självklara centrum.
Förklaringen? Ett långvarigt och
brett engagemang för hembygden
som spänner över generationer.
– Det är en livsstil, säger utflyttade Marie Öberg, som ändå pendlar till bygdegården flera gånger i
veckan.
Bygdegården i Gimåfors invigdes 1958
och har sedan dess varit navet som livet i
byn kretsar kring.
Marie Öbergs pappa Rudolf var en av
de drivande krafterna när bygdegården
slog upp dörrarna för första gången.
Hans engagemang för hembygden och
Studieförbundet Vuxenskolan, där han
arbetade som studieorganisatör, är fortfarande ett föredöme för de ideella krafter som driver bygdegården i Gimåfors
i dag.
Marie Öberg bor i Stöde, arbetar heltid i Sundsvall och pendlar till bygdegården i sin gamla hemby, fyra och en halv

mil bort, ofta flera gånger i veckan.
– Det är något jag gör med glädje. Att
arbeta ideellt för sin hembygd är en livsstil, säger hon.
– Jag och min syster Catharina är
födda in i det, det ligger i släkten.
Mamma Margith Larsson bor fortfarande kvar i byn och är en av föreningens drivande krafter i dag.
– Jag brukar säga att hon kan flytta in
i gården, hon är ju ändå där jämnt, säger
Marie.
Engagemanget har gått i arv från generation till generation.
– Mormor Karin och gammelmormor
Elisabeth, Lisa som hon kallades, var
också väldigt engagerade i Gimåfors
föreningsliv. De var drivande i husmorsföreningen som betytt väldigt mycket för
byn och bygden.
Bygdeföreningen har överlevt perioder av utflyttning och avfolkning och har
sannolikt bidragit till att vända trenden.
– Det fanns en period när det såg
mörkt ut men nu bor det folk på varenda
gård i byn tror jag. Barnfamiljer också,

vilket är glädjande med tanke på framtiden, säger Marie, som själv har fyra barn
som ofta följer med och hjälper till.
I dag bor cirka 40 personer i byn men
arrangemang och evenemang på bygdegården lockar ofta flera gånger byns
invånarantal.
Hundratals kommer varje år till det
traditionella midsommarfirandet.
– Under sommaren är det väldigt
mycket folk i stugorna runt omkring och
många av dem är trogna besökare vid
midsommarfirandet. Det känns otroligt
roligt att så många kommer och att vi
får så fin uppskattning för det vi i föreningen gör, säger Marie.
Till den årliga julmässan köar folk i
timmar inför öppnandet av marknaden
där föreningen säljer egenproducerade
varor till förmån för bygdegården.
– Det säger bara swish så är allt sålt,
säger Marie.
Den dagliga verksamheten på bygdegården består av studiecirklar och
kurser.
– Vi har kurser och studiecirklar i
bland annat vävning, porslinsmålning
och matlagning. Det sista har blivit väldigt populärt, säger Margith Larsson.
– Det är härligt att höra om alla nya
goda maträtter de lagat och den gemenskap de har, säger Marie Öberg.
– Det är mycket på gång hela tiden.
Alla cirklar fortsätter i höst och bland
planerna finns en ny fotoutställning om
bygden planerad, säger Margith.
Föreningen har fler än hundra medlemmar och de aktiva ser positivt på
framtiden.
– Att jobba ideellt är fantastiskt. Det
är inte bara att det är roligt att jobba
tillsammans med andra, man får ju så
mycket mer tillbaka, säger Marie Öberg.
TEXT: BJÖRN BRÅNFELT
FOTO: PRIVAT

Stefan Wallsten, tf kommunchef Ånge
Hur viktig är folkbildningen för befolkningen?
– Jätteviktig. Den ger människor möjlighet att förverkliga intressen och få kunskaper. Men den
skapar också gemenskap och chanser att i verksamheterna göra nya bekantskaper.
Inom vilka områden anser du att studieförbunden har allra störst betydelse?
– Kan inte peka ut något särskilt, utan det viktiga är den stora bredden på utbudet som ger
många möjlighet att förkovra sig inom något som passar just dem.
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Det lokala arbetet
viktigt för SV:s utveckling
50 år av folkbildning. Eller egentligen nästan 90 år.
För även om Studieförbundet Vuxenskolan firar halvsekel 2017, var det redan 1930 som grunden lades när
Svenska Landsbygdens Studieförbund, SLS, bildades.
1967 slogs det samman med Liberala studieförbundet, Lis, och blev SV.
– Sedan dess har SV gjort stor samhällsnytta. Vi har gjort skillnad för både enskilda
individer och för samhället i stort, säger
förbundschefen Nina Larsson.
Mycket har skett genom åren men
mycket är sig även likt.
– Folkbildningen fyller en
lika viktig roll nu som förr
och våra utmaningar är fortfarande att bidra till lösningar
som samhället och världen står
inför.
– Vi vill medverka till att
människor växer och därigenom

Höga Kustenguider
ger besökare mervärde
I de flesta städer och på större orter i landet finns det chans att hyra
guider som kan berätta om historien och sevärdheter.
Höga Kusten har en egen guideförening, där guiderna är utbildade via SV.
Deras största uppdrag hittills har varit
att ta hand om de tusentals besökare som
kommit med Birka–båtarna under kryssningarna längs Norrlandskusten.
Yngve Wiik är en av Höga Kusten
guideförenings mest erfarna medlemmar. För att bli certifierad guide måste
du genomgå en utbildning för att lära dig

skapa en bättre värld. Där är stärkt demokrati och hållbarhet
ytterst viktiga, säger Nina Larsson.
Hon fortsätter:
– Vår roll är att bland annat att i stort och smått få människor att känna ett sammanhang, att bli nyfiknare och bredda
sina perspektiv. Det leder också till större motståndskraft mot
negativ påverkan och populistiska tendenser.
Nytt idéprogram
När Nina ombeds lyfta fram en punkt som den allra mest
betydelsefulla i SV:s verksamhet, säger hon:
– Vårt arbete med personer med funktionsnedsättningar.
Det betyder enormt mycket för dem som deltar i den verksamheten och det får människor som kanske känt att de stått långt
ifrån samhället att komma över tröskeln och engagera sig.
– Mycket av vår verksamhetsutveckling utgår ifrån det lokala och vi är stolta över att vara representerade i hela landet,
säger Nina Larsson.
Nina Larsson, förbundschef för SV.

grunderna. Den sker i SV:s lokaler.
– Ofta är du både guide och reseledare, vilket gör att du har ansvar för alla
som är med i bussen eller på turen, säger
Yngve. Vi åker med på resor som sträcker
sig från en till tre dagar.
Hur bra du sedan blir som guide,
hänger mycket på dig själv.
– Du måste ha ett eget driv, vara nyfiken, följa med i medierna och ta del
av nyheterna om besöksnäringen i det
område där du är verksam. Vara engagerad och uppdaterad helt enkelt. En bra
guidning ska ge mervärde åt besöket och
förhöja upplevelsen av det du ser.
Under Birka-kryssningarna har Yngve
och hans kolleger tagit hand om busslas-

TEXT: OLOF WIGREN

ter av besökare som åkt till bland annat
naturum Höga Kusten vid Skuleberget,
Box Whisky och Mannaminne i Häggvik.
– Intresset för Höga Kusten ökar hela
tiden och det finns inte brist på saker att
berätta om. Jag tycker att det borde vara
alla förunnat att få uppleva Höga Kusten
minst en gång i sitt liv. säger han.
TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN

Anneli Wikner, tillförordnad kommundirektör Sundsvall
Hur viktig är folkbildningen för befolkningen?
– Kunskap ökar människors möjlighet att själva forma sina liv och ökar möjligheten till engagemang och delaktighet. Engagemang, kunskap och delaktighet stärker demokratin.
Inom vilka områden anser du att studieförbunden har allra störst betydelse?
– Studieförbunden har så stor bredd och variation i sina utbud, såväl studiecirklar som föreläsningar och kulturella aktiviteter, i hela landet. En bra och viktig verksamhet, med något för alla
intressen och åldrar.
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För mer information: www.sv.se

Tillsammans
för psykisk hälsa
Psykisk ohälsa bland unga ökar.
Ett stort problem är att det inte
pratas om det. I föreningen Ubuntu
arbetar man för att motverka tystnaden.
Emelie Henriksson som grundade
föreningen i Sundsvall sommaren 2015
berättar om bakgrunden.
– Jag har själv varit drabbad av psykisk ohälsa i många år. Och sett behovet
av en mötesplats där det finns möjlighet
att träffa andra i samma situation. Där
det också finns kunskap om hur det går
att söka och få hjälp.
Föreningen som syftar till att öka det
psykiska välbefinnandet för unga från 13
till 30 år vänder sig till de som har någon
slags relation till psykisk ohälsa. Sina
medlemsträffar håller de ofta i Friskhuset där de med olika aktiviteter syftar till
att främja social gemenskap och kamratskap.

I föreningen arbetar de även med att
öka kännedom och kunskap kring olika
former av psykisk ohälsa. Genom projektet Insidan arrangerar Emelie och hennes föreningsvänner bland annat med
föreläsning, teater, film med mer på mötesplatsen Unga magasinet, i Sundvalls
Kulturmagasin.
– Det brukar vara fullsatt när vi har
våra arrangemang inom ämnen som
depression, ätstörningar, självskadebeteenden, beroenden med mer. Något färre
när vi hade föreläsningen om social fobi,
av naturliga skäl. Då kunde vi se att det
var flera som kom in i stora entrén men
bestämde sig för att gå igen, berättar
Emelie.
Tillsammans med föreningsvännen
Linn Fjällmo har Emelie också varit ute
i gymnasieskolor och hållit information.
Emelie föreläser utifrån sina egna erfarenheter och Linn spelar sin teatermono-

Linn Fjällmo och Emelie Henriksson är två av
drivkrafterna i föreningen Ubuntu, Sundsvall.

log ”En prickig regnbåge”. Med konceptet som innehåller en workshop och ett
upplägg för hur skolor kan arbeta vidare
vill de även påverka omgivningen.
– Vi hoppas nå ut till fler gymnasieskolor i länet med detta framåt. Och
förhoppningsvis även kvällsföreläsningar
för anhöriga i anslutning till temadagar
i skolan. Jag vet hur svårt det kan vara
för anhöriga att veta hur man kan göra
för att hjälpa. Och hur viktigt det är även
för de att få träffa och prata med andra i
samma situation, berättar Emelie.
TEXT: SOFIE JANSSON

Nördkultur, kamratskap och
förverkligande av drömmar
Det är tisdagskväll och några ungdomar har samlats i ett av mötesrummen på SV i Sundsvall.
Det är föreningen Nakama-kai
som har träff.
– Nakama-kai är en förening för unga
som är intresserad av östasiatisk populärkultur såsom manga, spel, cosplay
och nördkultur överlag som till exempel
Harry Potter och Marvel, berättar ordförande Melissa Nordström
– Förr användes ordet nörd med
negativ klang för en som satt ensam
hemma. Nu förknippas det med att man
är insatt och kunnig inom ett visst område. Många av oss har varit mobbade i
skolan och nu vill vi ta tillbaka det ordet
och sätta något positivt på det.
Nakama-kai startade 2014 som en Vi
Unga-förening med ett tjugotal medlem-

mar och har i dagsläget växt till ungefär
det dubbla.
– Jag kände att det fanns ett behov av
att starta en förening som jobbar med
inkluderande frågor. En förening även
för personer med funktionsvariationer
och jobbandes med bland annat HBTQfrågor.
– Cosplay handlar om att kunna
förverkliga drömmar. Har man som
barn drömt om att vara en superhjälte,
alvkung, sjöjungfru eller frostprinsessa
så kan man i cosplay bli det, förklarar
Melissa.
Vanliga aktiviteter under Nakamakais träffar är filmvisningar och cosplayworkshops. För tillfället planeras två
större event - båda drogfria. En vinterbal
då besökarna får klär sig i de dräkter
de gjort eller köpt med dans och andra
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aktiviteter. Och ett tredagars konvent
för cirka 300 besökare med mässa, föreläsare och försäljning.
– Vi vill så klart bli fler. Framöver
hoppas vi även kunna göra lite aktiviteter för ensamkommande flyktingar.
Det är ett steg till i arbetet med att vara
inkluderande, avslutar Melissa.
TEXT: SOFIE JANSSON

Delar av Nakama-kais styrelse: Melissa
Nordstöm, Joakim Karlsson, Daniel
Bergqvist och Jack Hägglund Sjöberg.
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Mopedrenoveringscirkel för
tjejer – ett nytt grepp i Ljustorp

”OM NÅGRA ÅR SÅ...” Emma Sjöström, 16,
Maxim Doré, 12, Sofia Sjöström, 13 och
Johanna Lundberg, 13, drömmer om att få
köra skönheten från 1961

Tjejer som mekar med moppar ser
man inte varje dag. Utom på torsdagar, i Ljustorp i Medelpad.
– Vi visste ingenting innan,
säger Johanna Lundberg som tillsammans med kompisarna Sofia
och Emma Sjöström hoppade på en
studiecirkel i mopedrenovering.
Det började med att Ljustorps hembygdsförening startade en studiecirkel
om livet i byn på 1950- och 1960-talet.

Ett gammalt renoveringsobjekt som var
till salu fick ordförande Staffan Eriksson
att börja fundera.
Det slutade - eller rättare sagt - fortsatte med att mopeden köptes in och en
studiecirkel startades. Fyra ungdomar i
byn anmälde sig, varav tre tjejer, varav
två är för unga för att få köra moped.
– Det gör inget. Vi kan vänta tills vi
har åldern inne, säger Johanna Lundberg.
Vad visste ni om mopeder innan studiecirkeln började?
– Ingenting, säger hon och skrattar.
Varje torsdag har gänget samlats för
att lära sig allt om mopeder. Om hur en
motor fungerar - och framför allt om hur
man återställer en gammal Crescent Raket av årsmodell 1961, i originalskick.
Lektionerna hålls inte i bygdegården,
som tänkt, utan i Johan Sjöströms garage.
Han är pappa till två av flickorna på kursen och föreslog att de skulle ha lektionerna i ett garage i stället för i en skolsal. En
bonus med det arrangemanget: i garaget
finns en Crescent Raket, årsmodell -63.
– Den är i originalskick och går som
en klocka. Bra att den kommer till användning, att den kan vara till nytta för
ungdomarna i byn, säger han.
TEXT OCH FOTO: BJÖRN BRÅNFELT

Andreaz Strömgren,
kommunchef Timrå
Hur viktig är folkbildningen
för befolkningen?
– Den är avgörande för vårt egna
intellektuella bygge. Många inser inte hur viktigt den varit för
att bygga det svenska samhället
starkt. Det började spira i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet och sedan kom demokratin.
Den är lika viktig i dag, men jag
är lite orolig för att dagens generation inte förstår det.
Inom vilka områden anser du
att studieförbunden har allra
störst betydelse?
– Sakområdena är oviktiga, om
de är kopplade till religion, pensionärer, idrott eller musik. Det betydelsefulla är formerna, att man
får hjälp att organisera sig och ta
ansvar för sin egen bildning.

Frihetsakademin – här kommer en hälsning från ditt nya liv:
I din friare tillvaro kan du förlora dig helt i det stora intresse som du länge tänkt men inte blivit av.
Du som fyllt 60 år har nu äntligen chansen att lära dig sådant du inte hunnit få grepp om tidigare.
Kanske dags nu?
Drömmer du om att engagera dig i
samhällsfrågor eller något helt annat.
Friheten att utvecklas, tänka nytt,
plocka upp gamla passioner kanske för
att förändra ditt liv.
Studieförbundet Vuxenskolan, Västernorrland erbjuder nu något nytt, något
annorlunda än tidigare!
Har du länge tänkt och längtat efter en
skön weekend med god mat och chokladprovning? Eller varför inte en helg i lugn
och harmoni med massage, yoga och god
vegetarisk mat?
Hösten närmar sig även om vi nu har
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sommar och njuter av långa förhoppningsvis varma dagar och kvällar. Varför
inte ägna en heldag och kväll med en
svampkonsulent ute i skogen för att därefter ägna kvällen åt att tillaga och äta olika rätter med svampen som huvudtema!
Här har du dessutom möjlighet att
träffa många trevliga människor som delar ditt intresse och kanske med samma
tanke-att göra något man länge velat men
ej hunnit.

Läs mer om våra kurser på
www.sv.se/vasternorrland
För mer information: www.sv.se

FAKTA OM MITT VAL:
Studier har visat att åtta av tio personer
med intellektuell funktionsnedsättning
väljer att inte rösta (siffror från 1998). Det
är ett demokratiskt problem för det svenska samhället. Personer med intellektuell
funktionsnedsättning har inte ett mindre
intresse av samhällsfrågor än andra.

Några av deltagarna i studiecirkeln Mitt Val som också var modeller
på fotoutställningen som blev en stor succé. Foto: Caj–Åke Hägglund.

”Mitt Val ” – en studiecirkel för

att främja demokratin och jämställdhet
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har samma rättigheter som andra i samhället.
Däribland att rösta.
SV:s studiecirkel Mitt Val riktar
sig till denna grupp av människor
och den gör skillnad. Cirkelledaren
Caj–Åke Hägglund i Härnösand
kan skriva under på det.
Caj–Åke, som alltid varit engagerad
för människors lika värde, fick upp ögonen för det som han anser är ett stort
demokratiskt problem.
– Många som har en intellektuell
funktionsnedsättning är inte medvetna
om vad de har rätt till. Det här med att
rösta är en del av detta. Och rösta får du
göra, även om du har en gode man.
Via SV i Härnösand drog Caj–Åke
samman cirka 20 deltagare till en Mitt
Val inför EU–valet 2014.
– Det var underbart att få uppleva hur
deltagarna fick aha–upplevelser och hur
de växte av att få kunskap om sina medborgerliga rättigheter. Jag kände verkli-

gen att det här var en cirkel som betydde
mycket för många.
Alla politiska partier bjöds in till
studiecirkeln för att förklara sin politik. Caj–Åke lät också deltagarna ställa
frågor till olika partiföreträdare. Detta
filmades och lades ut på Youtube. En av
filmerna har hittills fått över 20 000 gillande (likes).
Men det slutade inte där.
– I samband med att jag var tillsammans med de här personerna fick jag
insikt i hur de behandlas illa på många
sätt i sin vardag. Det finns folk som kallar
dem för fula saker, hånar dem och till och
med spottar efter dem. Det är avskyvärt
och vad det gör med självkänslan kan ju
var och en begripa.
Caj–Åke, som är filmare och fotograf,
beslutade sig för att göra en fotoutställning. Han valde ut flera ur Mitt Val–cirkeln och lät dem posera framför kameran.
– De fick vara sig själva eller ikläda sig
roller. Arbetet var väldigt inspirerande
och modellerna gick in för det helhjärtat.

Studieförbundet Vuxenskolan anser att
förbättrad tillgänglighet är en viktig
demokratifråga. Därför erbjuder vi aktiviteter för att göra allmänna val mer
tillgängliga för personer med intellektuell
funktionsnedsättning genom ett folkbildningsprojekt. Projektet görs tillsammans
med FUB (Riksförbundet för barn, unga,
vuxna med utvecklingsstörning) och RiksKlippan, FUB:s sektion för medlemmar
med utvecklingsstörning. Projektet ges
stöd från Arvsfonden och Ungdomsstyrelsen. Studiecirkeln Mitt val har som mål att
öka viljan och kunskapen hos deltagarna
att vara med att påverka genom att delta i
allmänna val. 		
Källa: SV.

Resultatet blev en utställning på Teatern i Härnösand i februari 2015. Det
kom 580 personer (!) till vernissaget och
nästan varje fototavla såldes.
– Fotografiska museet i Stockholm har
hört av sig om att också ställa ut bilderna
framöver, säger Caj–Åke som sedan dess
även lett en studiecirkel som heter Hälsokörkortet för deltagarna som gick Mitt
Val.
– I den fick de lära sig att laga mat, äta
bra kost och så vidare.
– Sammantaget har de här studiecirklarna och fotoutställningen varit viktiga
för deltagarna och öppnat ögonen både
på dem och på andra, om demokrati och
lika värde.
TEXT: OLOF WIGREN

Petra Norberg, tillförordnad förvaltningschef
Arbetslivsförvaltningen Härnösand
Hur viktig är folkbildningen för befolkningen?
– Utifrån kommunens syn på folkbildning så är folkbildning ett bra och viktigt komplement
till kommunens utbildningsuppdrag. Folkbildningen har stor frihet att forma utbildningar och
kurser utifrån medborgarnas behov och önskemål, medan kommunens kunskapsuppdrag är lag
och förordningsstyrd.
Inom vilka områden anser du att studieförbunden har allra störst betydelse?
– Utan studieförbundens insats då det gäller att utbilda i samhällsfrågor och i språk till nyanlända skulle tiden för etablering, integration och språkutveckling ta mycket längre tid för de
som är asylsökande. När individen väl får uppehållstillstånd har studieförbundens insatser betytt att etableringen i samhället har blivit kortare.

SV 50 år - Vi ger människor möjlighet att växa!
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Lennart lär ut om trädgårdsplanering och nya rön
I mer än 50 år har Lennart Korén i
Herrskog haft trädgårdsplanering
och utemiljö som sitt arbete. Under
25 år var han lärare i trädgårdsanläggning på Nordviks naturbruksgymnasium och sedan 15 år driver
han sin egen firma Koréns Markbyggnad.
I våras hade han sin första kurs i SV:s
regi för fem unga och medelålders villaägare. Alla med önskan om att skapa en
vacker trädgård.
För att vara mer exakt, handlade kursen om planering, olika växtmaterial och
tips på vilka växter man kan plantera i
vårt klimat.
– Den globala uppvärmningen har
gjort att flera arter som förut bara kunde
växa i södra Sverige nu fungerar även här
uppe i Norrland. Det är väldigt spännande att prova sig fram, säger Lennart.
I hans trädgård - där man kan hitta tolv
olika trädsorter och fler än 50 olika växter - finns det flera exempel på sådant som
förut var otänkbart på våra breddgrader.

Musiken betyder
mycket för
Petra Vincula

Petra Vincula från Kramfors är en
grupp bestående av ungdomar med
funktionsnedsättningar som bildades redan 2007. I våras släppte den
en egen cd, In the devils hand.
Skivan har släppts både som cd och
på streamingtjänsterna iTunes, Amazon
och Spotify. Alla låtar förutom en är
skrivna av Tobias Tjernlund och samtliga
är självbiografiska. De handlar om vad
medlemmarna upplevt under sin uppväxttid och i sin vardag.
– Grabbarna har utvecklats enormt
mycket under de senaste åren, säger Peter
8

Lennart Korén i sin trädgård med ”pepparkaksträdet” Katsura.

– Här, säger Lennart, har vi Katsura.
Det brukar kallas för ”pepparkaksträdet”
för den doft som blomman ger ifrån sig
när de blommar. Förut ansågs det omöjligt att få den att överleva i vår zon, zon
5, men så är det inte längre. Förändringarna i klimatet kommer att påverka naturen och växtligheten ännu mer framöver,
säger Lennart.
Det i sin tur gör att det finns behov av
ny kunskap. Kunskap som bland annat
kan förmedlas till folket via kurser och
studiecirklar.
– Något av det mest intressanta just

Lundkvist, pappa till en av medlemmarna och den som hjälpt gruppen mycket.
Han förklarar:
– SV har betytt väldigt mycket för
dem. I och med att det funnits tillgång
till en replokal med utrustning samt ett
kök för fikaraster har de kunnat repa
kontinuerligt varje vecka. Det har inneburit en struktur och en kontinuitet som
skapat en trygghet som är väldigt viktig
för de här grabbarna med sina funktionsnedsättningar.
Deras olika funktionsnedsättningar
har inneburit svårigheter för dem, framförallt den sociala interaktionen med
varandra och sin omgivning.
– Men de har fått mycket träning på
detta under åren som gått. De har idag
en mycket större medvetenhet om sin
egen situation och en bättre kontakt med
sina funktionsnedsättningar. Det har
inneburit en större förståelse för varför
omgivningen reagerar och beter sig som
den gör, säger Peter Lundkvist.

nu är rosor från de baltiska länderna. De
är mycket mer härdiga än de rosor som
kommer från sydligare länder och klarar
av att övervintra här i Norrland.
Lennart är nyfiken på utvecklingen
och alla nya upptäckter. Han har passerat
70–årsstrecket men ritar och planerar
fortfarande på uppdrag från hela landet.
TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN

Peter Carlstedt,
kommunchef Kramfors
Hur viktig är folkbildningen
för befolkningen?
– Studieförbunden och folkbildningen är jätteviktiga som komplement till allmänna utbildningsvägar. Både som folkrörelse och
bildningsfråga har folkbildningen
många poänger. Det är en verksamhet som jag förstår har lätt
att ställa om och att anpassa utbudet efter efterfrågan, efter vad
folk vill ha.
Inom vilka områden anser du
att studieförbunden har allra
störst betydelse?
– Språk och musik har jag förstått
har stor betydelse.

TEXT: OLOF WIGREN

För mer information: www.sv.se

Lokala scenen öppnar
för nya band
Många musikband vill nå ut med
sin musik, men att få spelningar är
inte det lättaste.
I Sollefteå finns den lokala scenen på Old Oak, en restaurang och
pub där band regelbundet får visa
upp sig.
– SV och Old Oak har betytt en
hel del för varandra. Vi har nog
inte kunnat göra det här var för
sig, säger Håkan Wallgren, verksamhetsansvarig hos SV sedan sex år.
Han berättar om den lokala scenen:
– Den började som ett samarbete
mellan SV, Leif Lundberg och David Eklöf på Old Oak.

– Jag och Leif gillar musik och David
har ett ställe där han vill ha in underhållning på kvällarna.
Studieförbundet Vuxenskolan har
många musikgrupper i sin verksamhet.
– Vi ville hitta en scen för dem, ett
sätt att nå ut.
En del av banden har nu börjat få
spelningar utanför Sollefteå, bland annat genom den lokala scenen, berättar
Håkan och fortsätter:
– Vi har även ett samarbete med musikföreningen EQ200. De bjuder även in
band utifrån, lite mer kända namn. Men
grunden är att vi velat skapa en lokal
musikscen.

Jetbone är ett av banden som uppträtt
på Old Oaks lokala scen.

Responsen har varit god.
Det är en förhållandevis liten scen
och spelningarna - med allt från trubadurer till dansband och hårdrock - blir
intima och nära.
TEXT: LILLEMOR BYLUND
FOTO: HÅKAN WALLGREN

Lunchsoffan – en bra idé som Sollefteå plockat upp

Bra idéer är guld värda och det som
fungerar utmärkt på en ort kan
göra det även på en annan.
I Sollefteå sneglade man på ett
koncept som i Kramfors lanserat
som Lunchsoffan. Nu har man
gjort det till en egen modell som
blivit mycket uppskattad.
Kristoffer Svensson Sellin - i början

av projektet i egenskap av centerpartist
men nu även invald i SV Västernorrlands
styrelse - var den som plockade upp idén
med lunchsoffan från Kramfors.
Han lade fram det för SV i Sollefteå
som tyckte att det var en bra grej.
– I Kramfors bjuder man in ett par tre
talare tillsammans med en moderator
som ställer frågorna.
– Vi har försökt hitta ett liknande
koncept här i Sollefteå och har hunnit
testa av några gånger under vintern och
våren.
Intresset har varit rätt stort och
många har tyckt att det varit ett trevligt
initiativ och ett enkelt sätt att under en
lunch förkovra sig i nya ämnen.
– Första gången körde vi ett hälsotema med en personlig tränare från Aqua

Arena, en kostrådgivare från Österåsen
och en anställd på sportbutiken.
Man vill lyfta fram olika ämnen och
andra röster än dem som annars förekommer flitigt i olika sammanhang.
– Det skulle framöver till exempel
kunna vara personal från sjukhuset som
får berätta om sin situation. Det är viktigt att inte bara förmedla den gängse
bilden utan lyssna på personer som inte
annars sällan får komma till tals, säger
Kristoffer Svensson Sellin.
Bakom Lunchsoffan står förutom SV
även Centerpartiet och Old Oak. Moderator har Fredrik Modin på ADC Media
varit.
TEXT: LILLEMOR BYLUND

Anna-Sofia Kulluvaara, kommunchef Sollefteå
Hur viktig är folkbildningen för befolkningen?
– Den är viktig. Vi vill ha en ökande befolkning, då behövs mötesplatser för att komma in i samhället och detta är en sådan. Bara för att man är vuxen behöver man inte sluta utvecklas, lära
sig nytt och träffa nya människor.
Inom vilka områden anser du att studieförbunden har allra störst betydelse?
– Svårt att säga vad viktigare än något annat. Allt som hjälper nysvenskar och nyinflyttade in i
samhället behövs.

SV 50 år - Vi ger människor möjlighet att växa!
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SV Arena – ett koncept för
bildning och samhällspåverkan
Insikter föder åsikter och kunskaper skapar förståelse.
Det är bland annat det som SV
Arena syftar till. Ett koncept för
att föra dialoger kring aktuella
ämnen och samhällsfrågor, där
samtalet sätts i fokus.
Vivi-Anne Olsson på SV i Örnsköldsvik har stor erfarenhet av SV Arena.
– Jag har jobbat mycket med det i
hela länet och det har varit mycket givande.
– Vid varje tillfälle har det bidragit
till både ökad bildning och större engagemang kring frågor som berör olika
kategorier av människor.
Till exempel markägare som har funderingar kring äganderätten i samband
med planerande av vindkraft, breddning
av vägar, fiberdragning med mera, eller

när det finns förslag på skolnedläggningar på olika orter.
– Genom att samla beslutsfattare,
organisationer och folk som har intressen i frågorna, får man en dialog och
kan ta del av olika sidors synpunkter och
analyser.
– Det är viktigt att påpeka att det är
samtal som är SV Arenas grund. Inte
debatt. Vi vill inte bidra till heta diskussioner, däremot stöta och blöta frågor i
saklig och konstruktiv anda, säger ViviAnne.
Varje SV Arena har en sakkunnig
moderator. Hur det genomförs varierar.
Det kan ske i form av ett frukost– eller
lunchmöte eller på kvällstid. Allt utifrån
vad som bedöms passa bäst.
– Och vi har alltid bildningsperspektivet högst prioriterat, oavsett tema.

Medierna bjuds alltid in.
– SV Arena marknadsförs via vår
egna hemsida, sociala medier, traditionell affischering och även via våra samarbetspartners. Här i Västernorrland har
vi haft flera SV Arena–projekt tillsammans med LRF, säger Vivi-Anne Olsson.
Några exempel på teman som varit föremål för SV Arena i länet är invandring,
tiggeri och Mitt, ditt och vårt – ska det
vara så svårt.
Nationellt samarbetar SV med bland
annat FORES – Forum för reformer
och entreprenörskap – som är en grön,
liberal och strikt politiskt obunden tankesmedja. FORES tar regelbundet fram
intressanta forskarrapporter som kan
användas till SV Arena-konceptet.
TEXT: OLOF WIGREN

Magnus Haglund, kommundirektör Örnsköldsvik
Hur viktig är folkbildningen för befolkningen?
– Oerhört viktig. Att det finns en frivillig och fri utbildningsmöjlighet utanför den traditionella
skolgången är viktigt. Landets medborgare kommer alltid att ha behov av olika typer av fortbildning, och där är folkbildningen en viktig pusselbit
Inom vilka områden anser du att studieförbunden har allra störst betydelse?
– Mycket svårt att säga, men allmänna samhällsfrågor som är aktuella, där tycker jag att studieförbunden har en viktig roll. Exempelvis inför EU-omröstningen var ett sådant exempel. Personligen tycker jag det arbete som görs inom friluftsområdet och jaktfrågor är viktiga.
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För mer information: www.sv.se

Integrationsverksamhet på
Thuleteatern i Örnsköldsvik

I början av 2016 presenterade två
musikälskande eldsjälar en idé
för SV i Örnsköldsvik. Det ledde
till skapandet av en mötesplats för
asylsökande på Thuleteatern.
Jim Edlund var en av dem som
såg möjligheten att skapa integration genom musik.
Jim och Pär Håkansson tog kontakt
med asylboenden runt om i kommunen
och erbjöd sig att lära ut grunderna i att

spela gitarr, på Thuleteaterns scen. Till
första tillfället dök en handfull deltagare upp och de var både skeptiska och
tystlåtna. Men Jim trodde på sin idé och
uppmanade deltagarna att berätta för fler
när de kom tillbaka till sina boenden och
ta med en vän nästa gång.
– Det växte hela tiden och efter två
månader hade vi 17 deltagare och alldeles för få gitarrer, berättar Jim. Språket
var en utmaning och våra förutfattade

Affärsutveckling för företag
och föreningar i hela länet
SV Västernorrland har tagit fram
ett nytt kursprogram för hur man
jobbar i en styrelse.
Ådalens Farmartjänst gick i vintras en utbildning i styrelsearbete
hos SV i Sollefteå.
– Det var en fantastiskt bra kurs
och det här är något vi kommer
att fortsätta med, berättar Joakim
Petterson som är styrelsemedlem
sedan några år tillbaka.
Styrelsen består av människor med
olika erfarenheter och kunskapsnivåer.
– Vi har i flera år funderat på en kurs
för att alla ska vara på samma nivå. Nu
kom vi äntligen till skott.
Ådalens Farmtjänst är en ekonomisk
förening med styrelse, verksamhetsledning och cirka 70 medlemmar. Föreningen - som ifjol omsatte 12 miljoner kro-

nor - bildades 1991 efter en idé från LRF;
bönderna behövde ytterligare inkomster
och ville komma ut i entreprenadverksamhet. Ådalens Farmartjänst tar på sig
allt från att klippa gräsmattor, kratta löv
och röja skog till att utbilda och tillhandahålla personal inom industrin.
Det finns en naturlig koppling mellan
Ådalens Farmartjänst och SV. Den förra
har fortfarande ett samarbete med LRF
som i sin tur är en av grundorganisationerna hos SV.
– Vi fick jättebra hjälp att utforma
kursen av SV i Västernorrland, säger Joakim och berättar vidare om Farmartjänst
styrelses behov av utbildning:
– Styrelsens uppgift är att hantera medlemmar, medlemsansökningar, verksamhetens större uppdrag och ISO-certifiering.
Styrelsen ska dessutom arbeta visionärt.

Ådalens
Farmartjänst
har ett brett
SV 50 år
- Vi ger människor
möjlighet att växa!
utbud av tjänster och det ställer krav
på verksamhetens styrelse och ledning.

meningar en annan. Det visade sig att
scenen och musiken skapar en neutral
plats där det inte finns några givna roller,
dragna gränser eller skrivna regler.
Det fanns ett uppdämt behov hos de
asylsökande att få integrera med svenskar och vara en del av samhället. På Thuleteatern fanns en trygg miljö att göra det
i. Varje individ deltog på sina villkor och
var och en med sitt syfte. För någon var
det musiken som var viktigast för någon
annan att lära sig svenska språket.
– Gruppen gav verkligen stöd och
uppmuntran att våga prata det nya språket och göra fel. Det uppstod samtal om
annat än det man pratade om på boende.
Det blev integration genom världsmusik
på en neutral spelplan.
TEXT OCH FOTO:
GABRIELLA RÖSCHMANN

Tillsammans med SV tog man fram
ett skräddarsytt koncept.
– Vi har fasta kurser men i de allra
flesta fall måste man sätta sig ned tillsammans med de som ska gå kursen för
att verkligen kunna se till att de får vad
de behöver och vill ha, säger Håkan Wallgren på SV i Sollefteå.
Kursen inledde med vem som får vara
styrelseledamot och hur man jobbar i en
styrelse. Man gick även igenom vilket ansvar respektive vilka rättigheter som en
styrelse har.
Håkan Wallgren är nöjd:
– Det var en väldigt rolig grupp att
jobba med, de var intresserade och ställde mycket frågor. Faktiskt en av de roligaste kurser jag haft, konstaterar han.
TEXT: LILLEMOR BYLUND
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Joakim Pettersson från Kyrkdal, en av
deltagarna i utbildningen om styrelsearbete.

Berättelsen om SV
började för 90 år sedan!
I det lilla samhället Slöinge, strax norr
om Halmstad, var bröderna Rudolf
och Eric Carlsson trötta på att ungdomar i byn inte kunde ha egna möten
för att prata om frågor som var viktiga
för dem. De tog saken i egna händer.
Tillsammans med sina kompisar drog
man igång en studie- och diskussionsgrupp fritt från all styrning uppifrån.
Studiecirkeln tog sig namnet
”Fria tankars hem”. Smaka på de orden! Där finns kärnan i det som Studieförbundet Vuxenskolan allt sedan
dess står för. Eric och Rudolf visste
naturligtvis inte att de just startat den
första studiecirkeln inom det som senare skulle bli SV. Men kanske hade
de hört talas om andra studiecirklar
som börjat växa fram i på andra håll
i samhället. Inspirationen kom till
Sverige från söder. I Danmark spred
Grundtvig folkupplysnings-idéer som
sedan dessa är grunden för det vi i
Sverige kallar folkbildning och i t ex
Danmark folkopplysning.
Som ringar på vattnet spred sig denna
möjlighet och inom några år blev
dessa studiecirklar en naturlig del
av verksamheten i den framväxande
ungdomsorganisationen SLU (Svenska
Landsbygdens ungdomsförbund, idag
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Centerpartiets Ungdomsförbund).
1929 tog man en ordentlig diskussion i
SLU om hur framtiden skulle formas.
Beslutet blev att man borde organisera denna bildningsverksamhet i ett
eget studieförbund. Vid ett möte i Falköping 1930 bildades också Svenska
Landsbygdens Studieförbund (SLS).
För att göra detta möjligt behövdes
också lokaler, vilket samma ungdomsorganisation löste genom att i hela
Sverige bygga bygdegårdar. Idag är
det en blomstrande organisation med
över 1 300 anslutna bygdegårdar.
18 år efter SLS bildande (1948) samlades unga folkpartister i Västerås
för att på motsvarande sätt bilda det
Liberala studieförbundet (LiS). Utöver
den egna organisationens behov var
syftet att utveckla det frisinnade och
liberala idéarvet.
1967 beslutade sig SLS och Lis att gå
samman och bilda Studieförbundet
Vuxenskolan. Sedan 1967 har Studieförbundet Vuxenskolan (SV) växt till
ett av Sveriges största studieförbund
med 53 000 studiecirklar och 400
000 cirkeldeltagare (2010). Källa:
www.sv.se
* SV är partipolitiskt
och religiöst obundet

Nya möjligheter
Hos oss hittar du kurser och cirklar som
kan leda till nya insikter och möjligheter.
Du kan också starta en egen cirkel.
I det du vill.
Välkommen in till något av våra lokalkontor !

sv.se/vasternorrland
Facebook
sv.vasternorrland

Twitter
sv_vnorrl

Instagram
svvasternorrland

Limstagatan 9
872 30 Kramfors
020-20 20 29
vasternorrland@sv.se
www.sv.se/vasternorrland
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För anmälan och mer information: 020-20 20 29 | sv.se/vasternorrland

Vänd dig till ditt närmsta kontor
Vi finns här för dig. Vi är intresserade av vad just du vill lära
dig mer om eller lära ut. Titta gärna in till ditt närmsta SVkontor.
Vi har fräscha mötes- och konferenslokaler centralt. I varierande storlekar för upp till 25 personer. Samverkansparter och
kamratstudiecirklar kan nyttja våra lokaler kosntadsfritt till
studier, möten och andra arrangemang. Företag och föreningar kan även hyra våra lokaler. Kopiering, enklare förtäring
och ytterligare service kan ordnas. Välkommen att kontakta
oss för offertförfrågan, mer information och bokning.

Våra kontor och fasta lokaler:
Brunnshusgatan 6 A, 871 31 Härnösand
Limstagatan 9, 872 30 Kramfors
Storgatan 50, 881 30 Sollefteå
Thulegatan 5, 852 32 Sundsvall,
Centralesplanaden 18 , 891 32 Örnsköldsvik
I Örnsköldsvik är du välkommen att jobba eller plugga i vårt
café för 50 kr /timme. Här hyr vi även ut Thuleteatern - den
lilla mysiga teatern mitt i stan samt replokalen på Sliperiet.
Kontakta oss för visning eller bokning.

Medarbetare SV Västernorrland

Epost lilli-ann.forsberg@sv.se

Epost karin.digne@sv.se

Mobil 076-821 94 44

Mobil 070-354 35 94

VERKSAMHETSUTVECKLARE HÄRNÖSAND

VERKSAMHETSUTV. , ADMINISTRATÖR

Lilli-Ann Forsberg

Karin Digné

Epost hakan.wallgren@sv.se

Epost emelie.berggren@sv.se

Mobil 070-182 44 61

Mobil 072-734 41 91

VERKSAMHETSUTVECKLARE SOLLEFTEÅ

VERKSAMHETSUTVECKLARE KRAMFORS

Håkan Wallgren

Emelie Berggren

Epost sofie.jansson@sv.se

Epost jorgen.wessen@sv.se

Mobil 070-533 04 73

Mobil 070-319 36 14

VERKSAMHETSUTV. SUNDSVALL-TIMRÅ-ÅNGE

VERKSAMHETSUTV. SUNDSVALL-TIMRÅ-ÅNGE

Sofie Jansson

Jörgen Wessén

Epost vivi-anne.olsson@sv.se

Epost anne-li.sjolund@sv.se

Mobil 070-648 23 11

Mobil 072-549 01 31

VERKSAMHETSUTV. ÖRNSKÖLDSVIK

ADMINISTRATÖR, ASSISTENT

Vivi-Anne Olsson

Anne-Li Sjölund

För anmälan och mer information: 020-20 20 29 | sv.se/vasternorrland
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NAVIGATION & SJÖVLIV
Förarbevis Fritidsbåt
För en säker båtfärd inomskärs skall alla ombord kunna hantera båten. Förarintyget ger dig grunderna i navigation.
Örnsköldsvik 10 ggr | 2 490 kr | mån 18.00–21.00 |
Ledare: Anders Nilsson. Materialkostnad tillkommer.

Spanska fortsättning
Du som läst en termin Ni fortsätter att öva och lära mer i
spanskan. Du får lära dig fler spanska ord och fraser, genom
tal, skrift och grammatik. Vi övar genom dialoger och har
parövningar och uttalsövningar
Härnösand 8 ggr l 1490kr l tis 18.30-20.00 l Ledare:
Esther Garcia
Spanska fortsättning

Kustskeppare
En utmärkt fortsättning på förarintyget för dig som enbart
kör fritidsbåt. Kustskepparen är ett krav om du framför en båt
över 12 x 4 m.
Örnsköldsvik 8 ggr | 2 190 kr | sön 17.00–20.00 |
Ledare: Anders Nilsson. Materialkostnad tillkommer

SPRÅK
tillfä lle!
är - unik t
Ä ntligen h
På väg mot ett förståeligt tal - ink. Babblarna

Kursen är en fortsättning på vår nybörjarkurs och passar för
alla som har lite grundläggande turistspanska som bakgrund.
Inriktningen är även här turistspanska men vi går lite djupare
in på varje område och övar lite mer skrift och grammatik.
Tonvikten ligger dock fortfarande på konversation, ordförråd
och uttal.
Kramfors 10 ggr | 1 490 kr | tors 18.30–20.00 | Ledare: Annica Österlund
Spanska nybörjare turistspanska

Sollefteå 8 ggr | 1 490 kr | tors 18.30–20.00 | Ledare:
Mazen El-Qadi

Sundsvall 2 ggr | 2750 kr | 6-7 sept kl 09.00-16.00 |
Ledare: Jeanette Persson

Lär dig ord och fraser som är användbara då du är på restaurang, hotellet, flygplatsen eller ska handla i affären. Vi lär oss
uttal och grundläggande grammatik och vad som är speciellt
med spanska språket.

Tvådagars kurs för dig som vill lära dig mer om språkträning
inkl. Babblarna i Karlstadmodellen. I samverkan med IAKM.

Babblarna föreläsning/workshop
Föreläsning/workshop Språkträning med Babblarna i
Karlstadmodellen. I samverkan med IAKM.
Kramfors | 390 kr | 5 september kl 17.30-19.30 |
Jeanette Persson
Örnsköldsvik | 390 kr | 4 september kl 17.30-19.30 |
Jeanette Persson
Italienska forstättning

TRÄDGÅRD, HUS & HEM
Sotning
Bli din egen sotare. Genom kursen får du lära dig hur du ska
sota din egen fastighet.
Örnsköldsvik 1 ggr, kvällskurs | 800 kr | 26/9 och
26/11 18.00-22.00 | Ledare: Arne Berggren.

Nu fortsätter vi den 7:e terminen.
Vi repeterar, pratar, berättar.
Nyheter, tidningar, böcker och filmer avhandlas.
Härnösand 7 ggr | 1190 kr | tors 17.15-18.45 |
Ledare: Sture Olsson

Fira 50-årsjubileet med oss i höst!
Första veckan i september firar vi Studieförbundet Vuxenskolans
50-årsjubileum. Vi vill att ni är med och firar med oss.
Vi bjuder på tårta, en blick bakåt och en blick framåt. Ta chansen
till dialog med oss. Titta in och berätta om dina idéer kring folkbildning. Hur kan vi med kurser, föreläsningar, kultur och annat
bidra till god utveckling de kommande 50 åren.
Här firar vi:
Härnösand - Onsdag 6 september
Kramfors - Torsdag 7 september
Sollefteå - Onsdag 6 september
Sundsvall - Tisdag 5 september
Örnsköldsvik - Onsdag 6 september
Håll utkik på webb, facebook och våra kontor för mer info.

MAT & DRYCK
Sushikurs för nybörjare
I denna kvällskurs får du lära dig grunderna i att tillaga din
egen sushi. Kursen leds av kunniga kockar från 2 Bröder Café
och Bistro i Nordmaling. Vi äter självklart den tillagade sushin
tillsammans. I kurspriset ingår recept och alla ingredienser.
Örnsköldsvik 1 ggr l 690 kr l 23/10 & 13/11 kl 17.3020.30 l Ledare: Timmy Sundberg och Andreas Vestermark
Workshop inspiration RAWmat
Välkommen till inspirationsworkshop raw mat. Vill du veta
lite mer om raw mat,äta lite nyttigare eller introducera mer
grönt och frukt i din kost? Under kvällen kommer vi jag att
laga tre rätter: Smoothies (en grön och en med frukter). En
rawpizza och en efterrätt. Provsmakning under kvällen på
samtliga rätter.
Härnösand 1 ggr l 300 kr l Torsdag kl.18.30-21.00 l
Ledare: Esther Garcia

MUSIK & TEATER
Gitarr nybörjare
Vill du lära dig att spela gitarr på ett enkelt och roligt sätt?
Här lär du dig några enkla låtar och de vanligaste ackorden.
Allt som behövs så att du kan komma igång med ditt gitarrspelande.
Sollefteå 5 ggr | 990 kr | mån 18.30-21.00 | Ledare:
Jens Svensson I Medtag egen gitarr.
Gitarr grund och fortsättning
Vill du lära dig att spela gitarr på ett enkelt och roligt sätt?
Här lär du dig några enkla låtar och de vanligaste ackorden.
Allt som behövs så att du kan komma igång med ditt gitarrspelande. Medtag gärna din egen gitarr! Om du inte har en
egen gitarr, kan du låna vid kurskvällarna.
Örnsköldsvik 8 ggr | 1190 kr | 18.00-20.30 | Ledare:
Per-Ove Ögren
Teater - dramaövningar och teaterlek
Thuleteatern väntar på dig! Drömmen om att stå på scen kan
nu bli sann! Vi jobbar med dramaövningar och teaterlek. Vi
testar och provar. Vi har roligt!
Örnsköldsvik 6 ggr | 990 kr | 18.00-21.00 | Ledare:
Malin Hörnlund och Ewelina Häggquist

Söker du replokal? Vi har i Härnösand, Kramfors,
Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Smyckestillverkning
En kurs fylld med historia och berättelser kring smycken och
dess ursprung. Gör dina egna smycken av aluminiumringar
i historiska samt moderna tekniker, enkelt och lätt utan
lödning. Under kursens gång går vi igenom de Europeiska
länkarna, bland annat kungslänk, brynjelänk, dropplänk,
korslänk, stjärnor i kungslänk o den modernare rhino länken.
Kursen passar nybörjare såväl som erfarna.
Under kursens gång får du också en inblick i historien samt
grunderna i olika tekniker. Du kommer även att få tips om
böcker och internetsidor där det finns mer att lära sig.
Kika gärna in på www.nalbundnating.n.nu där hittar du mer
information om historiska smycken.
Sollefteå 5 ggr | 1090 kr | 18.30-20.45 | Ledare:
Malin Lannerhed
Teckning
Kunskaper och träning i teckning ger en god grund för andra
konstnärliga verksamheter. Med skissblock och penna får du
öva och utveckla ditt seende för att kunna återge hur något
egentligen ser ut.
Du får prova på olika övningar med uppmuntran för egna
idéer samt tips och tricks från ledare. Material för blyertsteckning ingår i kursavgiften.
Sundsvall 5 ggr | 850 kr | tors 18.30-20.45 |
Ledare: Lovisa Morin
Virka mormorsrutor
En klassisk mormorsruta är för många en kär ruta som med
fördel virkas i restgarner i oändliga variationer. Du får nu lära
dig grunderna i virkning, upplägg, luftmaskkedja, fasta maskor, stolpar, läsa mönsterdiagram, ökningar och minskningar.
Du får lära dig att virka den klassiska mormorsrutan. Vi
prövar även att virka andra spännande modeller: mormorsrutor som tavla, klänning, vacker väska eller kanske en väst.
Du behöver ta med virknål och passande garn.
Örnsköldsvik 2 ggr | 690 kr | lör 10.00-14.00 |
Ledare: Kristina PerssonHIS

HISTORIA
Släktforskning
Att söka sina rötter blir alltmer populärt. Vad vet du om din
släkt? För dig som vill ha introduktion och hjälp att komma
igång. Ledaren visar olika släktforskarmöjligheter på nätet.
Kramfors 8 ggr | 990 kr | tis 18.00-20.15 | Ledare:
Agneta Sjöberg | I samverkan med Ådalen släktforskarförening
Sundsvall 8 ggr | 1890 kr | mån 18.00-20.15 | Ledare:
Leif Sjöberg
Paleografi
Lär dig kunskapen i att läsa och tolka äldre skrifter. Användbart vid exempelvis egen släkt- eller bygdeforskning.
Sundsvall 6 ggr | 1450 kr | tors 13.00-15.15 | Ledare:
Leif Sjöberg
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HÄLSA & VÄLBFINNANDE
HLR Hjärt- och lungräddningskurs
I Sverige drabbas omkring 10 000 personer varje år av plötsligt hjärtstopp. Det innebär cirka 30 personer om dagen. En av
dem kan vara din arbetskamrat, familjemedlem eller granne.
Vet du vad du ska göra då? Om du gör något, och snabbt, finns
stor möjlighet att den drabbade klarar sig bra. Kanske helt
utan skador. Om du gått en hjärt-lugnräddning kan du ta hand
om och hjälpa en person som fått hjärtstopp i väntan på ambulans.
Örnsköldsvik 1ggr | 590 kr | 12/10 18.30–21.00 |
Ledare: Christer Håkansson, Mathilda Näslund
Leva Livet, Hela Livet
Samvaro och rörelse med prat om hälsa och måbratankar! Vi
vänder oss till er över 75 år som tycker att gym och gympa är
för tufft. Vi ”tränar” våra muskler, rörlighet och balans på en
lätt nivå. Att ha trevliga samtal med samvaro med GOFIKA...
det är viktigt och det är friskvård.
Härnösand 4 ggr | 0 kr | 10.00-12.00 | Ledare: Kristina Solberg Leg. Sjukgymnast och Birgitta Alevård
Leg. Psykoterapeut.
LunchYoga
Ge dig själv ett tillfälligt avbrott mitt i veckan med ett fysiskt
och avslappnande yogapass. Vid fem tillfällen har du möjlighet att uppleva och utforska yoga och ta del av verktyg för att
på egen hand skapa harmoni i din vardag.
Denna yoga utgår från den klassiska Hathayogan. Passen
innehåller andningsövningar och meditation samt rörelser
och kroppsställningar i stärkande och stretchande positioner.
Medveten närvaro är en central del och det är snarare upplevelsen av övningarna och hur vi bemöter dem som är viktigt,
inte själva övningen. Med yogan som hjälpmedel skalar vi bort
måsten och prestation. Vi utforskar vår styrka, balans, rörlighet, andning och våra tankar - hela tiden utifrån oss själva och
våra förutsättningar.
Alla kan yoga! Det är inte vi som yogautövare som ska anpassa
oss efter yogan, det är yogan som ska anpassa sig efter oss. Du
deltar utifrån dina förutsättningar och önskemål på matta eller stol.
Härnösand 5 ggr | 1190 kr | 12.00-13.00 | Ledare:
Maria Lissjos.
Skriva med hjärtat - glädjefyllt skrivande
Att skriva i grupp är ett bra sätt att inspirera varandra till att
sätta minnen och andra berättelser på pränt. Genom grundläggande skrivövningar och diskussioner får du här möjligheter att tillsammans med andra skrivintresserade hitta skrivglädjen.
Du behöver inte ha några förkunskaper och du skriver utifrån
dina förutsättningar och dina erfarenheter. Målet med cirkeln är att ge verktyg och motivation att komma vidare med
skrivandet på ett positivt sätt.
Sundsvall 5 ggr | 850 kr | Onsdagar 18.30-20.45 |
Ledare: Maud Granholm

För anmälan och mer information: 020-20 20 29 | sv.se/vasternorrland

Frihet att
plocka upp
en passion
Frihetsakademin ger dig
möjligheter till möten med
människor som delar ditt
intresse.

Utveckla ett
intresse

Varför inte ägna en heldag
och kväll med en svampkonsultent ute i skogen för
att därefter ägna kvällen åt
att tillaga och äta olika
rätter med svampen som
huvudtema.
Svampdag med middag
Östanå skola måndag 11 sept
kl 09.00-21.00
Svampdag med middag
Häggdångers bygdegård
tisdag 12 sept kl 09.0021.00
Lunchyoga Kramfors:
Start 19 okt kl 10.30-12.00
Lunchyoga Härnösand:
Start 18 okt kl 10.30-11.30
Se sv.se/vasternorrland
eller ring 020-20 20 29
för mer anmälan och mer
information.
Välkommen in till oss!

För anmälan och mer information: 020-20 20 29 | sv.se/vasternorrland
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Tid att tänka på dig själv

Välkommen till Frihetsakademin
Här kommer en hälsning från ditt nya liv. I din friare tillvaro kan du
förlora dig helt i det stora intresse som du länge tänkt. Du som fyllt
60 år. Äntligen. Du har friheten att utvecklas, tänka nytt, plocka upp
gamla passioner. Kanske förändra ditt liv.
Weekend Såverket i Rö: Harmoni och Hälsa
Yoga, massage och energigivande samtal.
Fredag 29 sept - lördag 30 sept
Weekend Ullånger Hotell och restaurang: Chokladprovning
Pralinprovning med Jeltses chokladpraliner
Fredag 29 sept - lördag 30 sept

Sundsvall 5 ggr | 850 kr | mån 18.30-20.45 |
Ledare: Lovisa Morin

Örnsköldsvik 1 ggr, kvällskurs | 990 kr | 3/10, 10/10,
och 19/10 17.30-21.15 | Ledare: Linda Sjölund

Att måla digitalt blir mer och mer vanligt, det är ett enkelt sätt
att kunna utrycka sig och sprida sina skapelser. Kom med och
lär dig hur du kan tänka för att skapa en digital
målning, där det finns möjlighet för oändliga sorters utryck!

Lär dig att gjuta i betong. Om olika sorters betong och hur de
fungerar. Samt vad man kan göra former av. Du får lära dig
göra ett fat som vi gjuter in mönster i och dekorerar med
mosaik. Du får gjuta glas med en fot av betong.

Digitalmålning

Betonggjutning

Designa och klä om din möbel
Designa och klä om din möbel med hjälp och vägledning av
Inredningsverkstaden i Järved. Det är en praktisk kurs där
vi anpassar innehållet efter din möbel och dina önskemål.
Du som kursdeltagare tar med ditt eget projekt och får individuell handledning i hur du klär om din möbel.
Örnsköldsvik 2 ggr l 3190 kr l 16-17 sept & 18-19 nov
l Materialkostnad tillkommer

Florist för en kväll
Gör din egen snittdekoration inför Allhelgona. Skapa din egen
unika halloweendekoration! Rustik, vacker, originell, spöklik
årstidsdekoration med snittblommor, bär och grenar från naturen. Kursledare Linda Sjölund inspirerar och berättar hur
du gör för att skapa vackra kreativa dekorationer till hemmet
eller festen. Snittblommor och material ingår i kurspriset.
Örnsköldsvik 1 ggr | 950 kr | 2/11 18.00-21.15 |
Ledare: Linda Sjölund

Designa och klä om stolplats/pall/kökslock
Tretimmarskurskväll som passar för mindre eller enklare
objekt, exempel stolsitsar, pallar, sypuffar med mera. För att
alla ska få god kunskap eller tid, håller vi kurserna med tre
deltagare. Kunniga kursledare: Sara Eriksson & Camilla Petersson Jähnke, Inredningsverkstaden håller i kurskvällen
Örnsköldsvik 1 ggr l 990 kr l 10/10, 11/10, 25/10,
26/10, 28/11 och 29/11 18.00-21.00 l Materialkostnad
tillkommer

Knivkurs
Kursen omfattar tillverkning av knivskaft och slida. Under
handledning av erfaren ledare lär du dig olika tekniker och
materialval samt hur maskiner och verktygen används i tillverkningsprocessen. Du väljer och köper själv ditt material
som du sedan använder då du designar din egen kniv. Kursen
vänder sig till både nybörjare och erfarna. En mycket rolig
kurs där kreativiteten får fritt spelrum.
Junsele 10 ggr | 990 kr | Tis 18.30-21.30 | Ledare:
Mikael Annander

Beställ en
cirkel till
dig och dina
vänner.

Möbelomklädnad
Har du varit och fyndat på loppis och behöver klä om det? Här
klär vi om allt som är möjligt. Passa på att fräscha upp din
favoritmöbel!
Sollefteå 3 ggr | 1990 kr | Ledare: Ketty Sellin |
Materialkostnad tillkommer
Sundsvall 3 ggr l 1990 kr l 30 sep, 7 & 8 okt |
Ledare: Ketty Selin | Lokal: Verkstan, Verkstadsvägen
2, Skönsberg
Silversmide
Silver är en fantastisk vacker samt formbar metall och ett
mycket gammalt hantverk. Nu får du under två dagar, tillfälle
att känna på hur det är att vara silversmed. Vi går igenom de
grundläggande momenten. Vi diskuterar form och design.
Kramfors 2 ggr | 1590 kr | 25-26 nov 09.00-15.00 |
Ledare: Anci Skoglund | Materialkostnad tillkommer
Sollefteå 2 ggr | 1590 kr | 28-29 okt 09.00-15.00 |
Ledare: Anci Skoglund | Materialkostnad tillkommer
Örnsköldsvik 2 ggr | 1590 kr| 11-12 nov 09.00-15.00 |
Ledare: Anci Skoglund | Materialkostnad tillkommer
Smideskurs
Thomas Höglund, Höga Kusten Smide , lär dig grunderna i
smide och några enkla smidestekniker. Du värmer järnet i ässjan och smider med hammaren ut det på städet. Vi tillverkar
enkla och vackra föremål som krokar, haspar och andra användbara mindre ting.
Härnösand 2 ggr | 1790 kr | mån 18.30-20.45 |
Ledare: Thomas Höglund

FOTO
Foto med systemkamera
Kursen är för dig som vill lära dig kameran och hur du på
enklaste sätt nyttjar kamerans funktioner för att ta bättre
bilder Vi går igenom funktionerna på kameran, bländare,
slutare, isotal, vitbalans med mer.
Varje träff börjar med en kort genomgång på ett speciellt tema
som exempelvis bländare. Sedan går vi ut och tränar just runt
detta som vi lärt oss.
Sollefteå 3 ggr | 990 kr | ons 18.30-20.45 | Ledare:
Fredrik Holmqvist | Medtag egen kamera
Foto nybörjare
Här är kursen för dig som vill lära dig hur du använder din
systemkamera och hur du tar fina bilder. Teori varvas med
praktiska övningar.
Kursen omfattar historik om fotografering och genomgång av
kamerans funktioner, hur man använder manualen, kamerans
inställningar, fokusfunktioner, skärpedjup, när man ska
använda blixt mm.
Kramfors 5 ggr l 1990 kr l ons 18.30-21.00 l Ledare:
Ove Renberg l Medtag egen kamera

HANTVERK & KONST
Akrylmålning
Akrylmålning är en fantastisk hobby som är både roligt och
enkelt. För dig som vill komma igång med ditt eget bildskapande. Prova på som nybörjare eller öka dina kunskaper i
akrylmåleri. Utveckla din kreativitet, färdighet och få lust att
fortsätta.
Kursen tar upp färg- och materiallära, bildkomposition och
riktlinjer för måleri. Du får arbeta praktiskt med uppmuntran
för egna idéer samt tricks och tips från ledare.
Sundsvall 5 ggr | 850 kr | tors 18.30-20.45 |
Ledare: Lovisa Morin
Akvarell i Östanö
Lars-Erik Kjellman, utbildad på Konstfack och bildlärare
under 45 år kommer att under sju torsdagsförmiddagar lära ut
grunderna i akvarellmålning. Du får bland annat lära dig
akvarelltekniker, material, komposition och färglära, jobba
med färgblandningsövningar och mycket mera.
Vi håller till i Östanö skola, Noraström, en underbar plats för
att fånga höstens färger på papper
Kramfors 7 ggr l 1990 kr l tors kl 10.00-12.15 l
Ledare: Lars-Erik Kjellman l Lokal: Östanö skola,
Noraström l Eget material medtages
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För anmälan och mer information: 020-20 20 29 | sv.se/vasternorrland

Utveckla dig i kurs i höst
DJUR, NATUR & JAKT
Biodling för nybörjare
Lär dig odla bin och skörda din honung. I den här kursen får
du lära dig hur det vanliga arbetet som biodlare går till i både teori och praktik.
Örnsköldsvik 10 ggr | 1 990 kr | Teori och praktik |
tors 18.30–20.45 | Ledare: Gunnar Ekman, Jan
Mikaelsson. OBS! Våren 2018

Eftersök av skadat vilt
När olyckan varit framme och ett djur skadats under jakt,
kräver moralen och även lagen att ett noggrant och riktigt
eftersök med särskilt tränad hund genomförs. En erfaren och
välutbildad instruktör ger dig här insikt i regelverket, lär dig
knepen och metoderna som ger dig bästa förutsättningar att
lyckas. Du lär dig även hur du själv kan träna dig och din hund
till ett framgångsrikt team som löser uppdraget på bästa sätt.
Kursstart efter älgjakten, i november.
Örnsköldsvik 7 ggr | 1 500 kr | tors 18.30–21.00 |
Ledare: Arne Nilsson

Jägarexamen
Cirkeln leder till jägarexamen.Den som skall jaga i Sverige behöver ha kunskap om djur och natur, om viltvård, jaktformer,
jakthundar, vapenhantering och skytte, samt om de bestämmelser som reglerar jakten. Kostnad för teori och skytteprov
tillkommer.
Härnösand Intensivkurs 3 ggr | 2250 kr | Helgkurs l
Ledare: Håkan Pettersson

Motorsågskörkort
Lär dig grunderna för ett säkrare arbete med motorsågen för
att minimera olycksriskerna Nivå A+B Lär dig nya och säkrare
metoder vid motorsågning. Cirkeln vänder sig till både nybörjare och erfarna huggare. För mer information gå in på hemsidan www.sakerskog.se Kursen är uppbyggd på 1 teoriträff, 2
skogsdagar samt ett uppkörningstillfälle. Lokala variationer
kan förekomma. Se sv.se för ytterligare information om utrustning med mer.
Fränsta 4 ggr | 5 900kr | Löpande start | Ledare:
Gunnar Selling
Kramfors 4 ggr – Helgkurs | 5 900 kr Löpande start |
Ledare: Roger Johansson
Sollefteå 4 ggr | 5 900kr | Löpande start | Ledare:
P-O Hedström
Junsele 3 ggr | 5 900kr | Löpande start | Ledare:
Roger Johansson
Sundsvall 4 ggr | 5 900kr | Löpande start | Ledare:
Gunnar Selling
Örnsköldsvik 8 ggr | 5 900 kr | dag och kvällstid |
Ledare: Thomas Afvander, Tage Vestin och Jenny
Lundquist

Effektivisera
din
skogsinsats

Junsele 10 ggr | 1 990 kr | tis 18.30-21.15 | Ledare:
Östen Eriksson
Kramfors Intensivkurs 3 ggr | 2490 kr | Helgkurs l
Ledare: Håkan Pettersson
Ramsele 10 ggr | 1 990 kr | tis 18.30-21.15 |
Ledare: Gunnar Källberg
Sollefteå 10 ggr | 1 990 kr | tis 18.30-21.15 |
Ledare: Conny Åberg
Sundsvall 10 ggr | 1990 kr | mån 18.30-20:45 |
OBS! Våren 2018
Örnsköldsvik 15 | 1990 kr | ons 18.30-21:00 | Ledare:
Åke Nilsson, Patrik Fjällström, Arne Nilsson

Röjsågskörkortet
Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och
effektivt sätt. Nivå RA + RB. Litteratur och en uppkörning
ingår. Egen röjsåg och skyddsutrustning krävs. Se sv.se för
ytterligare information.
Fränsta 4 ggr | 4 900kr | Löpande start | Ledare: Ulf
Persson
Kramfors 4 ggr | 4 900 kr | Löpande start | Ledare:
Roger Johansson
Sollefteå 4 ggr | 4 900kr | Löpande start | Ledare:
Roger Johansson
Sundsvall 4 ggr | 4 900kr | Löpande start | Ledare:
Ulf Persson
Örnsköldsvik 4 ggr | 4 900 kr | Löpande start |
Ledare: Jenny Lundqvist, Thomas Afvander, Tage
VestinHEM
HEM & TRÄDGÅRD

För anmälan och mer information: 020-20 20 29 | sv.se/vasternorrland
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Ja må du
leva idag

Varje dag är en ny dag, sjunger Darin.
Och jag kan inte annat än hålla med. Varje
dag är ett nytt tillfälle att göra det vi verkligen vill. Vänta inte med att leva. Ta tag i
dina drömmar och förverkliga dem.
Plötsligt står man annars där en dag och
undrar vart tiden tog vägen. Tiden går
fort. Det vet vi. Vi firar 50 år i år. Och vi
välkomnar dig in till ditt lokala SV-kontor
för att fira med oss första veckan i september (se dag för ditt lokala SV på sid. 10).
För dig över 60 och kanske på väg in i en
ny tid i ditt liv lanserar vi nu Frihetsakademin - med särskilt utvalda kurser.
(se mittenuppslaget).
Ja må du leva idag!

Lena Engberg, avdelningschef

studiematerial.

skolan på ändamålsenligt sätt inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat din

återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av avgiften med avdrag för

enligt reglerna för ångerrätt, genom att meddela Studieförbundet Vuxen-

flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse,

Anmälan Din anmälan är bindande. Du har rätt att återta din anmälan,

anmälan. Du måste själv kunna visa att vi nåtts av ditt meddelande att du

debiteras påminnelseavgift.

får du betala en administrationsavgift på 10 % av avgiften, dock lägst 100 kr.

annat anges. Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift

en administrationsavgift. Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start

avgiften om inget annat anges. En studietimme omfattar 45 minuter om inget

efter att ångerrätten förfallit - men innan studiecirkeln startat - kan vi ta ut

Övrigt Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagar-

Avbokning – avanmälan Före starten Om du återtar din anmälan

gäller om vi ändrar tidpunkten för cirkeltillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

att avstå din ångerrätt.

har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela avgiften. Detsamma

studiecirkeln har startat och du har deltagit vid ett tillfälle har du accepterat

du tillbaka hela deltagaravgiften. Om starten skjuts upp i tiden mer än en vecka

studiecirkeln, gäller din ångerrätt 14 dagar från den dag du fått kallelsen. Om

Ändrade tider Vi kan tvingas ställa in en studiecirkel före kursstart. Då får

inte kan delta. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till

Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start är administrationsavgiften högst halva deltagaravgiften.

Försäkring Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till
och från samt under cirkeln. Motsvarar inte cirkeln vad som avtalats enligt

Om studiecirkeln har börjat Om du avbryter en påbörjad studiecirkel är

beskrivning gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst.

du skyldig att betala hela deltagaravgiften. Om skälet till att du avbryter studiecirkeln är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg,

Reservation för ändringar och eventuella fel i programmet. www.sv.se/vasternorrland upptaderas kontinuerligt
med ändrade tider, nya kurser mm. Där finns också mer information om respektive kurs, samt möjlighet till anmälan.
Bilder: © Johnér bildbyrå . Personalbilder Mikael Berggren.
Studieförbundet Vuxenskolan, Västernorrland, vasternorrland@sv.se, 020-20 20 29.
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Studieprogram hösten 2017
Västernorrland

SV 50 år
fira med
oss i höst!
Utveckla
ditt intresse
i en kurs

Anmäl dig
redan idag!
www.sv.se
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