Plats för
nytänkande!

Kursprogram våren 2019
SV Västernorrland

Välkommen till SV Västernorrland

Innehåll
Härnösand
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Hej på er!
Här kommer ett nytt fullmatat kursprogram- hoppas att
du hittar dina favoriter!
Skulle du inte det så får du gärna höra av dig till oss och
berätta vad just Du vill gå kurs i.
Möbelomklädnad, jägarskola, självförsvar eller är det
kanske dags att dyka ner i släktforskningens fascinerande
värld?
Dessutom – vi gör det tillsammans.
Just detta med gemenskapen känns extra viktig i en tid när en känsla av ensamhet breder ut
sig i vårt samhälle.
Välkommen till SV!

Kramfors
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Sollefteå
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Sundsvall
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Lena Engberg
Avdelningschef
SV Västernorrland

Härnösand
Brunnshusgatan 6
871 31 Härnösand

Vill ni starta en förening - låt oss
hjälpa er!
En förening består av ett antal människor som delar en idé eller en vision. Det kan vara
något ni vill göra, eller kanske något ni vill undvika att göra.
I Sverige har vi historiskt sett använt oss av föreningsliknande arbetsformer, och det
demokratiska hantverk som vuxit ur föreningsrörelsen är en grund för vårt politiska
system.
Ta gärna kontakt med oss på SV om ni vill ha stöd för att starta er förening.

Silversmide i hela länet!
Jack är självlärd silversmed, och har hållit på med
silversmide i snart tio år.
Redan som liten hade han ett stort intresse för hantverk,
men framför allt smide i alla sina former.
Han gör både smycken från grunden och från återvunnet
material, så som gamla smycken och silverbestick.
Är du intresserad så finns det åtta kurser att välja på
under våren, så vi hoppas att du ska hitta ett datum och en
ort som passar dig.

"– De bästa sättet att lära sig något är att lära ut det." Jack
Jack Doe Suokko

Mer information om kurserna
Utförligare information om de flesta kurserna hittar du på
www.sv.se/vasternorrland.
Vi uppdaterar vårt utbud allt eftersom.

Ånge
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Örnsköldsvik
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Kontakta oss!
Växel: 020-202029
e-post:
vasternorrland@sv.se
Våra kontor:

Kramfors (huvudkontor)
Limstagatan 9
872 30 Kramfors
Sollefteå
Storgatan 50
881 30 Sollefteå
Sundsvall
Thulegatan 5
852 32 Sundsvall
Örnsköldsvik
Centralesplanaden 18
891 32 Örnsköldsvik

HÄRNÖSAND
Franska turistkonversation
Möta våren i Paris eller flanera på stranden i Cannes? Tänk att
faktiskt kunna göra sig förstådd på franska. Det stärker
självkänslan och öppnar nya dörrar! Kanske ligger
skolfranskan i träda eller så är franska språket en helt ny
utmaning. Oavsett vilket är nyckeln till språket att bygga på
sitt ordförråd och träna enkel konversation. Tillsammans med
andra blir franskan till en kul utmaning.
Vid er första träff går ledaren och ni tillsammans igenom
vilken nivå ni ligger på, nybörjare eller om du har några
förkunskaper i språket.
Är ni intresserad av Paris som stad kan det vara ett exempel på
tema.
I kursen kan du lära dig enkla turistfraser, att beställa mat,
fråga om vägen o s v.
Ingen litteratur krävs.
HÄRNÖSAND
5 ggr | 990 kr | mån 18.30-20.00
Start 4/3
Ledare: Mutaga Delphin Hyawehinyi

Möbelomklädnad Härnösand våren 2019
Passa på att fräscha upp din favoritmöbel. Kanske behöver
dynorna i båten eller husvagnen kläs om, kanske har du varit
och fyndat på loppis eller haft turen att ärva en fin gammal
fåtölj. Här klär vi om allt som är möjligt. Ni gör jobbet och jag
guidar er. Första träffen lördag 23 mars, kl 12-18, andra träffen
lördag 30 mars, kl 10-20 samt söndag 31 mars, kl 10-19.
OBS! Materialkostnad tillkommer.
Lokal meddelas senare.
3 ggr | 1990 kr | lör 12.00-18.00
Start 23/3
Ledare: Ketty Sellin

Jägarexamen Härnösand Helg-Intensiv start 12
april
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 teoriprov tillkommer.
Ev övningsskytte och skytteprov ingår ej i kursen.
HÄRNÖSAND
3 ggr | 2985 kr | fre 11.30-18.00
Start 12/4
Ledare: Håkan Pettersson

Italienska turistkonversation
Italien bjuder på god mat, spännande historia och sköna
landskap. Att kunna göra sig förstådd på restaurangen eller
fråga efter vägen förhöjer upplevelsen. Det finns många
anledningar att resa hit. Då känns det känns tryggt med
vetskapen att man kan hantera vardagliga situationer.
Ingen litteratur krävs.
HÄRNÖSAND
5 ggr | 990 kr | tor 18.30-20.00
Start 7/3
Ledare: Mutaga Delphin Hyawehinyi

För anmälan och mer information: 020-202029 | www.sv.se/vasternorrland
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Silversmide Helgkurs Härnösand
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 grundläggande tekniker, olika grunder och
moment med fokus på ringar.
Vi diskuterar form och design.
Material ingår.
Se även facebooksida: Jack Doe/Jack Doe Design

Start 9/2

HSP-Högkänslighet
HSP = Highly Sensitive Person = Högkänslig/Högsensitiv
person.
Högsensitivitet är ett medfött personlighetsdrag som innebär
att man tar in mer intryck från sin fysiska, psykiska och
emotionella miljö.
Kursen vänder sig både till dig som är högsensitiv och till dig
som är nyfiken på att veta mer.
Vi går igenom vad HSP är och hur det upplevs
Stort fokus ligger på deltagarnas egna tankar och erfarenheter
Genom samtal, övningar och reflektioner lär vi oss att se,
känna och uppskatta de styrkor som finns med att vara
högkänslig.

Ledare: Jack Doe Suokko

HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND
2 ggr | 1990 kr | lör 10.00-16.00

8 ggr | 1390 kr | mån 18.00-21.00

Grundläggande kurs i självförsvar
Man kan undvika och lösa konflikter utan att fysiskt agera!
Vid våra träffar pratar och går vi igenom hur man undviker
konflikter och hur man kan klara sig ur olika situationer som
kan uppkomma.
Vi lär oss också olika tekniker i självförsvar.
Övningar och återkommande repetitioner under kursen.
Inga förkunskaper behövs, ledaren har 10 års erfarenhet av
utbildning i självförsvar.
Vi värmer upp med lättare övningar för att vara varm i
kroppen.

Start 25/3
Ledare: Maria Kalén

5 ggr | 1190 kr | tis 18.00-20.15

Klimatångest/Active Hope
Utmaningarna vi står inför kan kännas som om de är alltför
stora. Klimatförändringar, uttömningen av olja, ekonomisk
omvälvning och massutrotning skapar tillsammans en global
nödsituation av överväldigande proportioner.
Active Hope visar oss hur man stärker sin kapacitet för att
möta den här krisen så vi kan svara med oväntad
motståndskraft och kreativ styrka.
Vi läser och samtalar kring boken Active Hope och arbetar på
de frågor och uppgifter som presenteras där.

Start 26/3

HÄRNÖSAND

Ledare: Mutaga Delphin Hyawehinyi

6 ggr | 1230 kr | ons 18.00-20.15

HÄRNÖSAND

Start 17/4
Ledare: Veronica Setterhall
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För anmälan och mer information: 020-202029 | www.sv.se/vasternorrland

Permakultur - Hållbar odling
Vad är Permakultur och hur kan det användas?
Vad är etiken bakom Permakultur? Hur kan man tänka när
man designar en trädgård? Hur designar man en villaträdgård
enligt Permakulturprinciper?
Låt naturen hjälpa till att göra jobbet så att det blir mindre slit
och få en vacker trädgård som dessutom bjuder på frukt och
grönsaker.
Vi går igenom några typiska element som ofta finns i en
permakulturträdgård (polykulturer, örtspiral m m) och hur
man kan tänka för att minimera sin egen påverkan på
planeten.
Boken 'Permakultur! Framtiden i din trädgård' ingår.
HÄRNÖSAND
5 ggr | 1773 kr | tis 18.00-20.15
Start 2/4
Ledare: Veronica Setterhall

Biodling Härnösand
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.
Vi träffas 3 gånger i studielokal och lär oss om livet i
bisamhället, året i bigården och praktiskt arbete i bigården,
bigården och dragväxter samt skattning och slungning.
Vid övriga tillfällena arbetar vi i bigården teoretisk/praktiskt
och följer bisamhället under året. Kursen innefattar även
honungshantering samt studiebesök hos en yrkesodlare.
Fr o m träff fyra, lördag 11/5, träffas vi på en bigård för att
praktisera våra kunskaper i tre helger framöver.

KRAMFORS
Röjsågskörkortet Kramfors
Röjsågskörkort RA + RB
Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och effektivt
sätt, med mål att klara röjsågskörkort.
Innehåll: hur en bra röjsåg ska fungera, hur du filar klingan så
att den blir vass, hur du använder sågen i olika situationer och
hur du kan fälla stammarna i önskad riktning.
Ta röjsågskörkort som bevis på att du har de kunskaper som
krävs för att hantera röjsågen - så att arbetet blir säkert, roligt
och mer effektivt! Det är en teori del och praktisk
övningsmoment i skogen.
Röjsågskörkortet har två olika nivåer som anpassats för olika
brukares behov. För att få röjsågskörkort nivå RA + RB ska
man klara både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för
varje nivå. Egen utrustning krävs. Litteratur och en
uppkörning ingår i priset.
Helgkurs, två helger, lörd-sön
Lokala variationer av kursens upplägg kan förekomma.
Ange vid anmälan om du är nybörjare eller har vana av röjsåg.
Kostnad för tillverkning av körkort tillkommer.
KRAMFORS
4 ggr | 4900 kr | fre 00.00-00.00
Start 31/5
Ledare: Roger Johansson

HÄRNÖSAND
9 ggr | 1750 kr | tor 18.30-20.45
Start 25/4
Ledare: Tommy Lindqvist

För anmälan och mer information: 020-202029 | sv.se/vasternorrland
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Motorsågskörkort Kramfors
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.
Helgkurs, fördelad på två helger lörd-sönd
Kursens innehåll:
Regler, olycksrisker och utrustning.
Motorsågens och utrustningens skötsel
Allmän sågteknik
Trädfällning, planering och bestämmelser
Kvistning och kapning
Genrep inför slutprov
Slutprov
Egen utrustning krävs och skall ha godkänd märkning och
innefatta: Skor/stövlar med sågskydd. Skyddsbyxor utan
skador eller med godkänd reparation. Varselväst/jacka enl. EN
471. Godkänd hjälm med hörselskydd och visir.
Skyddshandskar. Första Förband.
Ange vid anmälan om du är nybörjare eller har vana av
motorsåg.
KRAMFORS
4 ggr | 5900 kr
Start 3/5

Trädgårdskurs Kramfors
Är du nybliven villaägare? eller gillar du att arbeta i
trädgården? Då är denna kurs rätt för dig! Här får du lära dig
hur du ska kunna skapa din drömträdgård.
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Ledare: Roger Johansson

KRAMFORS
5 ggr | 1700 kr | mån 18.30-20.45
Start 1/4
Ledare: Carina Wallin

Silversmide Helgkurs Kramfors
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 grundläggande tekniker, olika grunder och
moment med fokus på ringar.
Vi diskuterar form och design.
Material ingår.
Ledaren har 9 års erfarenhet av silversmide, 15 års erfarenhet
av konsthantverk.
Har du frågor, kontakta gärna ledaren Jack Suokko, tel:
070-522 55 54
Se även facebooksida: Jack Doe/Jack Doe Design

Spanska Nybörjare - Kramfors
Kursen riktar in sig på turistspanska. 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. Konversation och
uttalsövningar är praktiska moment som gör att du efter
kursen kan förstå och prata enkel spanska på resan.
KRAMFORS
8 ggr | 1490 kr | mån 18.30-20.00
Start 18/2
Ledare: Loly Maria Dolores Garcia Aguiar

KRAMFORS
2 ggr | 1990 kr | lör 10.00-16.00
Start 6/4
Ledare: Jack Doe Suokko
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Släktforskning Kramfors
Släktforskning ger dig svaren om din bakgrund, hisnande
levnadsskildringar och förståelse för historien. Vem är jag och
var kommer jag ifrån?
Våra erfarna ledare ger dig verktygen för hur du ska kunna
komma vidare i din forskning, vare sig du är nybörjare eller
har släktforskat innan.
KRAMFORS
8 ggr | 990 kr | mån 18.00-20.45
Start 21/1
Ledare: Agneta Sjöberg

SOLLEFTEÅ
Jägarexamen Junsele Våren 2019
Jägarexamen Junsele
Välkommen till kursen som leder till jägarexamen. Den som
skall jaga i Sverige behöver ha kunskap om djur, natur,
viltvård, jaktformer, jakthundar, vapenhantering, skytte, m.m
samt om de bestämmelser som reglerar jakten.
Vuxenskolan tillsammans med Jägarnas Riksförbund har lång
erfarenhet av att bedriva utbildning som säkerställer en
gedigen utbildning som du kommer ha nytta av hela livet.
Kursen är upplagd på ca 10 teorikvällar med egna studier
däremellan.
Kostnad för teori och skytteprov tillkommer.
Kursen startar vid minst sju deltagare.
JUNSELE
10 ggr | 2685 kr | tis 18.30-21.00

Släktforskning/DNA fortsättningskurs Kramfors
Är du sugen att fördjupa dig ännu mer i släktforskningen? Då
är denna fortsättningskurs nånting för dig. Här kommer vi
grotta ner oss ännu mer i släktforskning och även DNA
kommer vi att lära oss.
OBS medtag egen dator.

Start 26/2

KRAMFORS

Start 26/2

10 ggr | 700 kr | ons 18.00-21.00

Ledare: Östen Eriksson

Jägarexamen Ramsele våren 2019
Kursen startar vid minst sju deltagare.
RAMSELE
10 ggr | 2685 kr | tis 18.30-21.00

Start 16/1
Ledare: Agneta Sjöberg

Jägarexamen Sollefteå våren 2019
Kursen startar vid minst sju deltagare.
SOLLEFTEÅ
10 ggr | 2685 kr | tis 18.30-20.45
Start 26/2
Ledare: Conny Åberg

Foto med systemkamera - Sollefteå
Systemkamera Praktisk/Teoretisk kurs.
Kursen är för dig som vill lära dig kameran och hur du på
enklaste sätt nyttjar kamerans funktioner för att ta bättre
bilder.
Kursen är på 3 kvällar där vi går igenom funktionerna på
kameran, bländare, slutare, isotal, vitbalans osv.
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.
Foto Nybörjare Kramfors
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,
genomgång av kamerans funktioner, hur man använder
manualen, kamerans inställningar, fokusfunktioner,
skärpedjup, när man ska använda blixt, mm.
Obs! Medtag egen kamera.

SOLLEFTEÅ
3 ggr | 990 kr | ons 18.30-20.45
Start 3/4
Ledare: Fredrik Holmqvist

5 ggr | 1990 kr | ons 00.00-00.00
Start 6/3
Ledare: Ove Renberg

För anmälan och mer information: 020-202029 | www.sv.se/vasternorrland
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Röjsågskörkortet Sollefteå
Röjsågskörkort RA + RB
Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och effektivt
sätt, med mål att klara röjsågskörkort.
Innehåll: hur en bra röjsåg ska fungera, hur du filar klingan så
att den blir vass, hur du använder sågen i olika situationer och
hur du kan fälla stammarna i önskad riktning.
Ta röjsågskörkort som bevis på att du har de kunskaper som
krävs för att hantera röjsågen - så att arbetet blir säkert, roligt
och mer effektivt! Det är en teori del och praktisk
övningsmoment i skogen.
Ange vid anmälan om du är nybörjare eller har vana av röjsåg.
Kostnad för tillverkning av körkort tillkommer.
Gruppen startar vid 6 st anmälda. Kontakta oss för
intresseanmälan.

Silversmide Helgkurs Sollefteå
Vi går igenom grundläggande tekniker, olika grunder och
moment med fokus på ringar.
Vi diskuterar form och design.
Material ingår.
SOLLEFTEÅ
2 ggr | 1990 kr | lör 10.00-16.00
Start 9/3
Ledare: Jack Doe Suokko

SOLLEFTEÅ
4 ggr | 4900 kr
Ledare: Roger Johansson

Motorsågskörkort Nivå A+B - Sollefteå
Lär dig utföra ett säkrare arbete med motorsågen för att
minimera olycksriskerna. Kursen vänder sig till både
nybörjare och erfarna huggare.
För mer information gå in på hemsidan www.sakerskog.se
Ange vid anmälan om du är nybörjare eller har vana av
motorsåg.
Startar vid minst 6 anmälda. Kontakta oss för nästa möjliga
startdatum.
SOLLEFTEÅ
3 ggr | 5900 kr | 08.00-17.00
Ledare: P-O Hedström

Spanska för Nybörjare - Sollefteå
Kursen riktar in sig på turistspanska. 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. Konversation och
uttalsövningar är praktiska moment som gör att du efter
kursen kan förstå och prata enkel spanska på resan.
SOLLEFTEÅ
8 ggr | 1490 kr | tor 18.30-20.00
Start 14/3
Ledare: Loly Maria Dolores Garcia Aguiar

Gitarr Nybörjare Sollefteå
Ta chansen att lära dig att spela ett nytt instrument.
På denna kurs lär du dig grunderna i gitarrspel. Med en
erfaren lärares hjälp kommer du snabbt igång med att lära dig
spela dina favoritlåtar.
SOLLEFTEÅ
5 ggr | 990 kr | mån 18.30-21.00
Start 4/3
Ledare: Jens Svensson

Möbelomklädnad Sollefteå
Helgkurs, fördelad på en söndag samt efterföljande helg
lördag-söndag
Intresseanmälan
OBS! Materialkostnad tillkommer
SOLLEFTEÅ
3 ggr | 1990 kr | sön 12.00-18.00
Start 10/2
Ledare: Ketty Sellin
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SUNDSVALL
Kalligrafi - Grundkurs
I kalligrafikurserna släpper vi prestationskraven. Det ska vara
lustfyllt och avslappnande. En form av yoga eller mindfulness.
Material ingår.
SUNDSVALL
5 ggr | 1190 kr | tor 18.00-20.15
Start 17/1
Ledare: Maj-Britt Ericson

Möbelomklädnad Sundsvall våren 2019
Passa på att fräscha upp din favoritmöbel. Kanske behöver
dynorna i båten eller husvagnen kläs om, kanske har du varit
och fyndat på loppis eller haft turen att ärva en fin gammal
fåtölj. Här klär vi om allt som är möjligt. Ni gör jobbet och jag
guidar er.
Gruppen träffas första gången och tar bort det gamla tyget och
börjar med underarbetet.
Till det andra tillfället man träffas har ledaren Ketty hunnit
skaffat det material du behöver för att klä om just din möbel.
Första träffen söndag 3 mars, kl 12-18, andra träffen lördag 16
mars, kl 10-20 samt söndag 17 mars, kl 10-19.
OBS! Materialkostnad tillkommer.
Lokal meddelas senare.
SUNDSVALL
3 ggr | 1990 kr | sön 12.00-18.00
Start 3/3
Ledare: Ketty Sellin

Släktforskning grundkurs - Sundsvall
Gå en grundkurs i släktforskning - Sundsvall
Kursen vänder sig till dig som vill börja släktforska och vill
veta mer om vem du är och var du kommer ifrån. Här lär du
dig grunderna för släktforskning. När cirkeln är klar kan du
släktforska på egen hand.
Tillsammans med Leif Sjöberg vår skicklige ledare som har
lång erfarenhet får du kunskaper om vilka hjälpmedel som
finns, hur du använder dem och var du ska börja leta.
Du behöver ha grundläggande datorkunskap.
SUNDSVALL
5 ggr | 1290 kr | tor 18.00-20.15
Start 14/3
Ledare: Leif Sjöberg

Släktforskning fortsättning - Sundsvall
Har du gått en nybörjarkurs i Släktforskning och vill lära dig
mer?
Då är denna kurs den rätta för dig. Här får du lära- och
fördjupa dig ännu mer i släktforskningens värld.
Det är en fördel om du gått grundkurs med vår ledare Leif
Sjöberg. Du behöver ha grundläggande datorkunskap.

Vi stickar sockor - lär dig grunderna
Vi stickar sockor - lär dig grunderna
Vill du lära dig sticka utifrån lätta mönster så är detta något
för dig!
Stickning är hetare än någonsin och är populärt bland såväl
unga som gamla. Tröjor, sockor och halsdukar eller varför inte
ett matchande set med mössa och vantar.
Denna kurs ger dig en grundläggande introduktion till
stickning under tre onsdagskvällar, en rolig aktivitet för mörka
och kalla vinterkvällar.
Material: ta med strumpstickor och garn.
SUNDSVALL
3 ggr | 690 kr | ons 18.15-20.30
Start 6/2
Ledare: Kristina Dahlström

SUNDSVALL
5 ggr | 1290 kr | tis 18.00-20.15
Start 12/3
Ledare: Leif Sjöberg

För anmälan och mer information: 020-202029 | www.sv.se/vasternorrland

9

Silversmide Helgkurs Sundsvall
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 grundläggande tekniker, olika grunder och
moment med fokus på ringar.
Vi diskuterar form och design.
Material ingår.
SUNDSVALL
2 ggr | 1990 kr | lör 10.00-16.00
Start 16/3
Ledare: Jack Doe Suokko

Silversmide Helgkurs Matfors
MATFORS
2 ggr | 1990 kr | lör 10.00-16.00
Start 23/2
Ledare: Jack Doe Suokko

ÅNGE
Silversmide helgkurs Ånge
Vi går igenom de grundläggande tekniker och om olika
grunder och moment.
Vi diskuterar form och design.
Ledaren har 9 års erfarenhet av silversmide, 15 års erfarenhet
av konsthantverk.
Har du frågor, kontakta gärna ledaren Jack Suokko, tel:
070-522 55 54
Se även facebooksida: Jack Doe/Jack Doe Design
Ånge
2 ggr | 2190 kr | lör 10.00-16.00
Start 13/4
Ledare: Jack Doe Suokko
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ÖRNSKÖLDSVIK
Betonggjutning - en egen trädgårdssvamp sideboard
Vad finns det för olika sorters betonger, hur fungerar dom och
vad finns det för material som man kan göra former av? Enkla
former som du kan använda dig av hemma.
Du får lära dig/du får välja att göra en egen trädgårdssvamp,
sideboard 30x30cm, vinglas med betongfot, pumpa,eller skål
med dekorationer
Visst låter det spännande? Anmäld dig redan idag!
ARNÄSVALL

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-lungräddning, kan du tryggt ta hand om och hjälpa en
person som fått hjärtstopp i väntan på ambulans.
ÖRNSKÖLDSVIK
1 ggr | 590 kr | tor 18.00-21.00
Start 21/3

1 ggr | 990 kr | tor 17.30-21.15
Start 2/5
Ledare: Linda Sjölund

Betonggjutning - en egen trädgårdssvamp sideboard
ARNÄSVALL
1 ggr | 990 kr | tor 17.30-21.15
Start 9/5
Ledare: Linda Sjölund

För anmälan och mer information: 020-202029 | www.sv.se/vasternorrland
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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 | 1390 kr | tis 18.00-20.30
Start 12/3
Ledare: Per Ove Ögren

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.
Material ingår inte i kurspriset
Du behöver ta med virknål och passande garn.
ÖRNSKÖLDSVIK
2 ggr | 690 kr | lör 10.00-14.00
Start 16/3
Ledare: Kristina Persson

Möbelomklädnad - helgkurs Örnsköldsvik
Passa på att fräscha upp din favoritmöbel. Kanske behöver
dynorna i båten eller husvagnen kläs om, kanske har du varit
och fyndat på loppis eller haft turen att ärva en fin gammal
fåtölj. Här klär vi om allt som är möjligt.
Första träffen söndag 24 mars, kl 12-18, andra träffen lördag 6
april, kl 10-20 samt söndag 7 april, kl 10-19.
OBS! Materialkostnad tillkommer

Tyska - vi pratar och lyssnar ... inför resan eller
till jobbet
Nyfiken på tyska?
I vår nybörjarkurs börjar vi helt från början och arbetar i lugn
takt. Vi lär oss ord, uttryck och fraser för att klara enkla
vardagssituationer. Att kunna göra sig förstådd på
utlandsresan, kunna beställa mat på restaurangen, fråga efter
vägen eller samtala i affären på det inhemska språket ger
semestern en dimension till.
Behöver du tyska språket i ditt arbete, så kan vi ¨skräddarsy¨
en kurs som passar just dig.

ÖRNSKÖLDSVIK

ÖRNSKÖLDSVIK

3 ggr | 1990 kr | sön 12.00-18.00

8 ggr | 1050 kr | tor 18.00-19.30

Start 24/3

Start 14/3

Ledare: Ketty Sellin

Ledare: Marie Louise Vestin
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Teater - Vi jobbar med 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 | tis 18.00-20.30
Start 19/2

Biodling för nybörjare Örnsköldsvik våren 2019
Kursen där du 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.
Studiematerial tillkommer.
ÖRNSKÖLDSVIK
10 ggr | 1990 kr | tor 18.30-20.45
Start 28/2
Ledare: Gunnar Ekman

Silversmide Helgkurs Örnsköldsvik
Vi går igenom de grundläggande tekniker och om olika
grunder och moment.
Vi diskuterar form och design.
ÖRNSKÖLDSVIK
2 ggr | 2190 kr | lör 10.00-16.00
Start 23/3
Ledare: Jack Doe Suokko

JagUtveckling i fokus - Bli den som du vill vara!
JagUtveckling i fokus
Få konkreta strategier och verktyg för att bli den som du vill
vara!
Välkommen till en kurs för dig som vill lära dig förstå vem du
vill vara och uttrycka vem du är!
Kursupplägg: Helg kurs, Fredag - Söndag
Tider: Fredag 18-20, Lördag 10-17, Söndag 10-16 (obs!
cirkatider)
Start: 22 februari 2019
Vill du...
• Få konkreta strategier och verktyg för att bli den som du vill
vara?
• Lära dig förstå dina egna livserfarenheter?
• Utvecklas och växa som människa?
• Få stärkt självförtroende och självkänsla?
• Lära dig uttrycka vem du är?
• Få mer energi?
• Bli mer tillfreds med dig själv och livet?
• Lära dig skapa djupa och äkta relationer?
Ja du ser, det finns många vinster i att utforska och vara
nyfiken på vem du är!
Personlig utveckling syftar till att du ska inse att du själv, och
ingen annan, har makten över ditt liv.
Det är du som har möjligheten, kan påverka och förändra ditt
liv.
Mår du inte bra på din fritid så mår du inte bra på jobbet och
tvärtom.
Livet hänger ihop!
ÖRNSKÖLDSVIK
3 ggr | 2000 kr | fre 18.00-20.00
Start 22/2

För anmälan och mer information: 020-202029 | www.sv.se/vasternorrland
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Förarbevis fritidsbåt - Skärgårdsskeppare
Förarbevis fritidsbåt.
Inom en snar framtid kommer det eventuellt att införas ett
obligatoriskt ”båtkörkort” för större och/eller snabbare
fritidsbåtar. För en säker båtfärd inomskärs skall alla ombord
kunna hantera båten. Förarintyget ger dig grunderna i
navigation. Här lär du dig navigeringens grunder, och de
vanligaste reglerna som gäller till sjöss, sjömanskap, rätt
utrustning samt sjösäkerhet. I cirkeln ingår det en praktisk del
där du lär dig att förtöja och framföra en fritidsbåt på ett
sjösäkert sätt under dag dvs. dagnavigering
Studiematerial tillkommer.
ÖRNSKÖLDSVIK
10 ggr | 2490 kr | mån 18.00-21.00

Jägarexamen Örnsköldsvik hösten 2019
Cirkeln leder till jägarexamen.
Du 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.
I november månad (efter älgjakten) inbjuds alla deltagare till
en första gemensam informationsträff. Våra kursledare Åke,
Arne och Patrik berättar om kursupplägg, studiematerial,
arbetssätt, kurslokaler mm.
Kostnad för studiematerial, teoriprov och skytteprov
tillkommer.

Start 11/3

ÖRNSKÖLDSVIK

8 ggr | 2190 kr | ons 17.00-20.00

15 ggr | 2190 kr | ons 18.30-21.00

Start 13/3

Start 27/11

Ledare: Anders Nilsson

Ledare: Anders Nilsson

Kustskeppare Örnsköldsvik
Kustskeppare kallades för skepparexamen tidigare. Det är 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 (fritidsskepp).
(Om du kör båt i arbetet måste du ha fartygsbefäl klass VIII.)
I denna kurs använder du samma studiematerial som till
förarbevis för fritidsbåt.
Startar när det är minst 9 i gruppen.
ÖRNSKÖLDSVIK

Ledare: Åke Nilsson
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Sotningskurs Örnsköldsvik
Bli din egen sotare. Genom Brandskyddsföreningen får du lära
dig hur du ska sota din egen fastighet. Kostnad: 800 kr, du får
en faktura från Brandskyddsföreningen. Kom ihåg att vid
anmälan uppge fastighetsbeteckning. I kursavgiften ingår
kaffe och smörgås.
Frågor? Kontakta Arne Berggren på Brandskyddsföreningen i
Örnsköldsvik
ÖRNSKÖLDSVIK
1 ggr | 800 kr | ons 18.00-22.00
Start 13/3
Ledare: Arne Berggren

Motorsågskörkort A+B Örnsköldsvik
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 teoriträffar, skogsdagar samt ett
uppkörningstillfälle. Lokala variationer kan förekomma.
Kursens innehåll:
Regler, olycksrisker och utrustning. Motorsågens och
utrustningens skötsel. Allmän sågteknik. Trädfällning,
planering och bestämmelser. Kvistning och kapning. Genrep
inför slutprov. Slutprov.
Egen utrustning krävs och skall ha godkänd märkning.
Ange vid anmälan om du är nybörjare eller har vana av
motorsåg.
Startar vid minst 8 anmälda.
ÖRNSKÖLDSVIK

Röjsågskörkort nivå RA+RB Örnsköldsvik
Röjsågskörkort RA + RB
Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och effektivt
sätt, med mål att klara röjsågskörkort.
Innehåll: hur en bra röjsåg ska fungera, hur du filar klingan så
att den blir vass, hur du använder sågen i olika situationer och
hur du kan fälla stammarna i önskad riktning.
Ange vid anmälan om du är nybörjare eller har vana av röjsåg.
Kursen startar vid 8 anmälda deltagare.
Mer info: www.sv.se/vasternorrland
ÖRNSKÖLDSVIK
4 ggr | 4900 kr | tor 18.30-21.30
Start 25/4
Ledare: Jenny Lundkvist

8 ggr | 5900 kr | ons 18.30-21.00
Start 27/3
Ledare: Thomas Afvander

För anmälan och mer information: 020-202029 | www.sv.se/vasternorrland
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Studieförbundet Vuxenskolans vision är
ett samhälle där varje människa växer
genom kunskap, insikt och delaktighet.
Vår idé och verksamhet är starkt
förankrad i demokrati, jämställdhet,
humanism och hållbarhet.

SVs värdegrund och vision bidrar till att
frigöra människors kraft, engagemang
och utveckla sin kreativa förmåga. SV är
den mest pådrivande lokala kraften för
utveckling av föreningsliv och kultur.
Det bygger ett demokratiskt och hållbart
samhälle.

Växel: 020-202029
E-post: vasternorrland@sv.se
Hemsidan: www.sv.se/vasternorrland

