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Ja må du 

leva idag

Lena Engberg, avdelningschef  

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

enligt reglerna för ångerrätt, genom att meddela Studieförbundet Vuxen-

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

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

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

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

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

att avstå din ångerrätt. 

Avbokning – avanmälan Före starten Om du återtar din anmälan 

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

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

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

Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start är administrationsavgif-

ten högst halva deltagaravgiften.

Om studiecirkeln har börjat Om du avbryter en påbörjad studiecirkel är 

du skyldig att betala hela deltagaravgiften. Om skälet till att du avbryter stu-

diecirkeln är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, 

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

återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av avgiften med avdrag för  

studiematerial.

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

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

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

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

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

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

annat anges. Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift  

debiteras påminnelseavgift.

Försäkring Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till 

och från samt under cirkeln. Motsvarar inte cirkeln vad som avtalats enligt 

beskrivning gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst.

 

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 verk-
ligen 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 septem-
ber (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 Frihetsaka-
demin - med särskilt utvalda kurser.  
(se mittenuppslaget).  
                                      Ja må du leva idag!
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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 be-
höver ha kunskap om djur och natur, om viltvård, jaktformer, 
jakthundar, vapenhantering och skytte, samt om de bestäm-
melser som reglerar jakten. Kostnad för teori och skytteprov 
tillkommer.
Härnösand  Intensivkurs 3 ggr | 2250 kr | Helgkurs l 
Ledare: Håkan Pettersson 
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 

Utveckla dig i kurs i höst  
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 nybör-
jare och erfarna huggare. För mer information gå in på hem-
sidan 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 ut-
rustning 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

 
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

Effektivisera 
din 

skogsinsats
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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 bildska-
pande. 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



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

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 indi-
viduell handledning i hur du klär om din möbel. 
Örnsköldsvik 2 ggr l 3190 kr l 16-17 sept & 18-19 nov 
l Materialkostnad tillkommer
 
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 Pe-
tersson 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

Beställ en 
cirkel till 

dig och dina
vänner. 

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

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 na-
turen. 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

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 till-
verkningsprocessen. 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 

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 äs-
sjan och smider med hammaren ut det på städet. Vi tillverkar 
enkla och vackra föremål som krokar, haspar och andra an-
vändbara mindre ting.
Härnösand 2 ggr | 1790 kr | mån 18.30-20.45 |  
Ledare: Thomas Höglund 

 



Tid att tänka på dig själv

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

 
 
 

Välkommen till Frihetsakademin
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Frihetsakademin ger dig 
möjligheter till möten med 
människor som delar ditt 
intresse. 

Varför inte ägna en heldag 
och kväll med en svamp-
konsultent 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 09.00-
21.00

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!

Frihet att 
plocka upp 
en passion

Utveckla ett 
intresse 
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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 blyertsteck-
ning 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 mas-
kor, stolpar, läsa mönsterdiagram, ökningar och minskningar. 
Du får lära dig att virka den klassiska mormorsrutan. Vi  
prövar även att virka andra spännande modeller: mormorsru-
tor 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 släktfors-
karförening
Sundsvall 8 ggr | 1890 kr | mån 18.00-20.15 | Ledare: 
Leif Sjöberg

Paleografi
Lär dig kunskapen i att  läsa och tolka äldre skrifter. Använd-
bart vid exempelvis egen släkt- eller bygdeforskning.  
Sundsvall 6 ggr | 1450 kr | tors 13.00-15.15 | Ledare: 
Leif Sjöberg

HÄLSA & VÄLBFINNANDE

HLR Hjärt- och lungräddningskurs 
I Sverige drabbas omkring 10 000 personer varje år av plöts-
ligt 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 am-
bulans. 
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: Kris-
tina 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 möjlig-
het 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 upple-
velsen 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, rörlig-
het, 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 el-
ler 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 grund-
läggande skrivövningar och diskussioner får du här möjlighe-
ter att tillsammans med andra skrivintresserade hitta skriv-
glädjen. 
Du behöver inte ha några förkunskaper och du skriver utifrån 
dina förutsättningar och dina erfarenheter.  Målet med cir-
keln 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



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 17.30-
20.30 l Ledare: Timmy Sundberg och Andreas Vester-
mark
 
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

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

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 gitarr-
spelande. 
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 gitarr-
spelande. 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



NAVIGATION & SJÖVLIV

Förarbevis Fritidsbåt
För en säker båtfärd inomskärs skall alla ombord kunna han-
tera båten. Förarintyget ger dig grunderna i navigation. 
Örnsköldsvik 10 ggr | 2 490 kr | mån 18.00–21.00 |  
Ledare: Anders Nilsson. Materialkostnad tillkommer.  

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

På väg mot ett förståeligt tal - ink. Babblarna
Tvådagars kurs för dig som vill lära dig mer om språkträning 
inkl. Babblarna i Karlstadmodellen. I samverkan med IAKM. 
Sundsvall 2 ggr | 2750 kr | 6-7 sept kl 09.00-16.00 |  
Ledare: Jeanette Persson

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
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

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
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 | Le-
dare: Annica Österlund

Spanska nybörjare turistspanska
Lär dig ord och fraser som är användbara då du är på restaur-
ang, hotellet, flygplatsen eller ska handla i affären. Vi lär oss 
uttal och grundläggande grammatik och vad som är speciellt 
med spanska språket. 
Sollefteå 8 ggr | 1 490 kr | tors 18.30–20.00 | Ledare: 
Mazen El-Qadi

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. 

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 folk-
bildning. 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. 

Fira 50-årsjubileet med oss i höst!

Äntligen här - unikt tillfälle!
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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 SV-
kontor.  
 
Vi har fräscha mötes- och konferenslokaler centralt. I varie-
rande storlekar för upp till 25 personer. Samverkansparter och 
kamratstudiecirklar kan nyttja våra lokaler kosntadsfritt till 
studier, möten och andra arrangemang.  Företag och fören-
ingar kan även hyra våra lokaler. Kopiering, enklare förtäring 
och ytterligare service kan ordnas. Välkommen att kontakta 
oss för offertförfrågan, mer information och bokning. 
 

Lilli-Ann Forsberg
VERKSAMHETSUTVECKLARE HÄRNÖSAND 

Mobil 076-821 94 44
Epost lilli-ann.forsberg@sv.se

Karin Digné
VERKSAMHETSUTV. , ADMINISTRATÖR 

Mobil 070-354 35 94
Epost karin.digne@sv.se

Emelie Berggren
VERKSAMHETSUTVECKLARE KRAMFORS

Mobil 072-734 41 91
Epost emelie.berggren@sv.se

Håkan Wallgren
VERKSAMHETSUTVECKLARE SOLLEFTEÅ

Mobil 070-182 44 61
Epost hakan.wallgren@sv.se

Jörgen Wessén 
VERKSAMHETSUTV. SUNDSVALL-TIMRÅ-ÅNGE

Mobil 070-319 36 14
Epost jorgen.wessen@sv.se

Sofie Jansson
VERKSAMHETSUTV. SUNDSVALL-TIMRÅ-ÅNGE

Mobil 070-533 04 73
Epost sofie.jansson@sv.se

Anne-Li Sjölund
ADMINISTRATÖR, ASSISTENT

Mobil 072-549 01 31
Epost anne-li.sjolund@sv.se

Vivi-Anne Olsson 
VERKSAMHETSUTV. ÖRNSKÖLDSVIK

Mobil 070-648 23 11
Epost vivi-anne.olsson@sv.se

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

Vänd dig till ditt närmsta kontor
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Limstagatan 9 
872 30 Kramfors

020-20 20 29 
vasternorrland@sv.se

www.sv.se/vasternorrland

Facebook
sv.vasternorrland

Twitter
 sv_vnorrl

Instagram
svvasternorrland

sv.se/vasternorrland

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 !


