Det finns
alltid tillfälle
att lära sig
något nytt!

Kursprogram hösten 2018
SV Västernorrland

Välkommen till SV Västernorrland

Innehåll
Härnösand
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I höst ska vi välja vilket samhälle vi vill ha, det har
knappast undgått någon! Att vi tillåts göra det är
fantastiskt.
Varför inte nyttja tiden fram till valet med att förkovra
dig? Lära känna nya människor och möta andra åsikter än
dem du vanligtvis råkar på - Folkbilda dig!
Smida i silver eller köra motorsåg, konversera på spanska
eller spela instrument, kurser eller föreläsningar spelar
ingen roll, bara du fortsätter att utmana dig själv och lära
dig nya saker.
Varför inte engagera dig i föreningslivet, eller bilda en egen förening om du inte hittar
någon som passar ditt intresse? Kom ihåg att ha roligt under tiden! Vi föreslår att du börjar
med att bläddra vidare i vårt fina kursprogram och låter dig inspireras. Saknar du något
ämne, tveka aldrig att höra av dig till oss.

Kramfors
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Sollefteå
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Sundsvall
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Örnsköldsvik
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Lena Engberg
Avdelningschef
SV Västernorrland.

#ViMåstePrata
Studieförbunden lever och verkar för demokrati dagligen.
Samtal och möten pågår och erfarenheter och perspektiv delas. För att stärka och
uppmärksamma detta arbete ytterligare har Studieförbunden ställt sig bakom demokratiinitiativet.
Använd hashtagen #ViMåstePrata
-för att visa att ni pratar om demokrati
-för att visa att ni för respektfulla samtal om samhället och hur vi vill och kan leva
tillsammans
-för att visa att folkbildningen stärker demokratin i Sverige och skapar ökad delaktighet för
flera
#ViMåstePrata Föreläsning med Stig Fredriksson fredag 26 oktober. Läs mer på sida 15

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.

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

Cirkelledarutbildningar

14

Föreläsningar

15

Kontakta oss!
Växel: 020-202029
e-post:
vasternorrland@sv.se

HÄRNÖSAND
Spanska Nybörjare HT18 Härnösand
Lär dig tala spanska inför resan.
Passa på att lära dig det spanska språket för att kunna få ut så
mycket som möjligt av din resa, till något av världens
spansktalande länder.
Fokus ligger på att vi tillsammans lär oss enklare fraser som
kan hjälpa till att göra dig förstådd. Hälsningsfraser, klockan,
boka hotell/rum, beställa mat och dryck vid restaurangbesök
är några exempel på vad vi går igenom under kursen
Kostnad för kursmaterial tillkommer.
Startar vid minst 6 anmälda.
Välkommen!
HÄRNÖSAND
8 ggr | 1490 kr | tis 19.15-20.45
Start 9/10
Ledare: Carlos Gil

Känner du att du vill lära dig mer och bli mer bekväm när du
reser.
Nivån är enkel och varvar enklare konversationsövningar för
'turisten
HÄRNÖSAND
5 ggr | 990 kr | tis 17.30-19.00
Start 9/10
Ledare: Carlos Gil

Jägarexamen Härnösand Helg-Intensiv start 5
oktober
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.
HÄRNÖSAND
3 ggr | 2985 kr | fre 11.30-18.00
Start 5/10
Ledare: Håkan Pettersson

Jägarexamen Härnösand Helg-Intensiv start 7
december
HÄRNÖSAND
3 ggr | 2985 kr | fre 11.30-18.00
Start 7/12
Ledare: Håkan Pettersson

Grundläggande kurs i självförsvar
Lär dig grunderna i självförsvar!
Vi träffas 3 gånger och pratar och går igenom hur man
undviker konflikter, hur man kan klara sig ur olika situationer
som kan uppkomma och provar olika tekniker i självförsvar.
Övningar och återkommande repetitioner under kursen.
Inga förkunskaper behövs, ledaren har 10 år erfarenhet av
utbildning.
Vi värmer upp med lättare övningar för att vara varm i
kroppen.
Lediga kläder kan vara bra att ha,
Välkomna!
HÄRNÖSAND
3 ggr | 1190 kr | tis 18.00-20.15

Spanska konversation HT18
Spanska konversation!
Nu konverserar vi mera med varandra och lär oss mer
spanska.
Du bör ha läst spanska tidigare

För anmälan och mer information:www.sv.se/vasternorrland

Start 2/10
Ledare: Mutaga Delphin Hyawehinyi
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KRAMFORS
Lunchyoga!
Välkommen till Yoga för seniorer - tematräffar med
inspirationsföreläsning och yoga
- vardagsstark och rörlig
- balans i kropp och sinne
- god sömn och livsenergi
Yoga är erkänt för att ge välmående. Upplev den klassiska
yogans alla delar- rörelser, andning, fokus och meditation. Vi
lägger tonvikten på andning i rörelse och stillhet. Andetaget
anses vara det mest kraftfulla redskapet för att minska stress
och stressrelaterade problem - att komma ner i varv, slappna
av, få ro, stabilitet och livsenergi. Att röra sig i takt med
andningen ger många effekter på välmående och hälsa. Du
deltar utifrån dina förutsättningar och önskemål på matta eller
stol.
Medtag: Bekväma kläder som tillåter rörelse Yogamatta
alternativt en mjuk sittdyna behöver du ta med.
KRAMFORS
3 ggr | 950 kr | tor 10.30-12.00
Start 8/11

Trädgårdskurs för Villaägare
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.
KRAMFORS
5 ggr | 1700 kr | 18.30-20.45
Ledare: Lennart Korén

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.
Materialkostnad tillkommer.
KRAMFORS
8 ggr | 1490 kr | mån 18.30-20.00
Start 8/10
Ledare: Loly Maria Dolores Garcia Aguiar

Ledare: Lotte Wemmenborn

Fotokurs 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,
genomgång av kamerans funktioner, hur man använder
manualen, kamerans inställningar, fokusfunktioner,
skärpedjup, när man ska använda blixt, mm.
Obs! Medtag egen kamera.
5 ggr | 1990 kr | ons 00.00-00.00
Start 17/10
Ledare: Ove Renberg

Släktforskning HT- 18
Vill du lära dig grunderna i släktforskning så är det här kursen
för dig, Att söka sina rötter blir alltmer populärt. Vågar du ta
reda på sanningen? Vår skickliga ledare lär dig grunderna och
en del tips och trick för att du ska komma igång med att ta
reda på saker om din släkt. Ledaren visar också olika
släktforskarmöjligheter på nätet.
OBS! Medtag egen dator för att kunna utföra kursen. samt
datavana krävs!
KRAMFORS
8 ggr | 990 kr | mån 18.00-20.15
Start 8/10
Ledare: Agneta Sjöberg

Släktforskning fortsättningskurs HT18
KRAMFORS
5 ggr | ons 18.00-21.00
Start 10/10
Ledare: Agneta Sjöberg
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För anmälan och mer information:www.sv.se/vasternorrland

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.
Enkla smycken som en ring kan vara en bra gåva.
KRAMFORS
2 ggr | 2190 kr | lör 10.00-16.00
Start 3/11
Ledare: Jack Doe

Jägarexamen Kramfors intensivkurs
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.
Läs mer på vår hemsida om kursinnehåll www.sv.se/
vasternorrland eller kontakta oss på vxl 020-202029

Start 23/11

Röjsågskörkortet Kramfors
Röjsågskörkort RA + RB
Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och effektivt
sätt, med mål att klara röjsågskörkort.
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

Ledare: Håkan Pettersson

KRAMFORS

KRAMFORS
3 ggr | 2985 kr | fre 11.30-18.00

Grundläggande kurs i självförsvar
Lär dig grunderna i självförsvar!
Vi träffas 3 gånger och pratar och går igenom hur man
undviker konflikter, hur man kan klara sig ur olika situationer
som kan uppkomma och provar olika tekniker i självförsvar.
Övningar och återkommande repetitioner under kursen.
Inga förkunskaper behövs, ledaren har 10 år erfarenhet av
utbildning.
Vi värmer upp med lättare övningar för att vara varm i
kroppen. Lediga kläder är bra att ha.
KRAMFORS
3 ggr | 1190 kr | tor 17.30-20.15
Start 11/10
Ledare: Mutaga Delphin Hyawehinyi

4 ggr | 4900 kr | 18.00-21.00
Ledare: Roger Johansson

SOLLEFTEÅ
Motorsågskörkort Nivå A+B - Sollefteå
Lär dig grunderna för ett säkrare arbete med motorsågen för
att minimera olycksriskerna Nivå A+BCirkeln vänder sig till
både nybörjare och erfarna huggare. Kursen är uppbyggd på 1
teoriträff, 2 skogsdagar samt ett uppkörningstillfälle.
Startar vid minst 6 anmälda. kontakta oss för nästa möjliga
startdatum.
SOLLEFTEÅ
3 ggr | 5900 kr
Ledare: P-O Hedström

Motorsågskörkort Nivå A+B - Junsele
Startar vid minst 6 anmälda. Kontakta oss för nästa möjliga
startdatum.
JUNSELE
3 ggr | 5900 kr
Ledare: Roger Johansson

Motorsågskörkort Kramfors
Lär dig grunderna för ett säkrare arbete med motorsågen för
att minimera olycksriskerna Nivå A+BCirkeln vänder sig till
både nybörjare och erfarna huggare. Kursen är uppbyggd på 1
teoriträff, 2 skogsdagar samt ett uppkörningstillfälle.
Helgkurs, fördelad på två helger lörd-sönd

Röjsågskörkortet Sollefteå
SOLLEFTEÅ
4 ggr | 4900 kr
Ledare: Roger Johansson

KRAMFORS
4 ggr | 5900 kr
Ledare: Roger Johansson

För anmälan och mer information: sv.se/svvasternorrland
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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 | tor 18.30-21.00
Start 4/10
Ledare: Jens Svensson

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 | ons 18.30-20.00
Start 10/10
Ledare: Loly Maria Dolores Garcia Aguiar

Silversmide Helgkurs Sollefteå
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.
Materialkostnad tillkommer

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.
SOLLEFTEÅ
3 ggr | 990 kr | ons 18.30-20.45
Start 26/9
Ledare: Fredrik Holmqvist

SOLLEFTEÅ
2 ggr | 2190 kr | lör 10.00-16.00
Start 20/10
Ledare: Jack Doe
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För anmälan och mer information:www.sv.se/vasternorrland

Jägarexamen Sollefteå Höst 2018
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.

Möbelomklädnad Sollefteå
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.
Helgkurs, fördelad på en söndag samt efterföljande helg
lördag-söndag

SOLLEFTEÅ

Ledare: Ketty Sellin

SOLLEFTEÅ
3 ggr | 1990 kr | sön 12.00-18.00
Start 11/11

10 ggr | 2685 kr | tis 18.30-20.45
Start 23/10
Ledare: Conny Åberg

Jägarexamen Ramsele Höst 2018
Kursen startar vid minst sju deltagare.
RAMSELE
10 ggr | 2685 kr | tis 18.30-21.00
Start 23/10
Ledare: Östen Eriksson

Jägarexamen Junsele Höst 2018
Kursen startar vid minst sju deltagare.
JUNSELE
10 ggr | 2685 kr | tis 18.30-21.00
Start 23/10
Ledare: Östen Eriksson

För anmälan och mer information:www.sv.se/vasternorrland
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SUNDSVALL
Möbelomklädnad Sundsvall hösten 2018
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.
OBS! Materialkostnad tillkommer.
Lokal meddelas senare.
Sundsvall
3 ggr | 1990 kr | lör 12.00-18.00
Start 13/10
Ledare: Ketty Sellin

och ta bilden. Mobilkamera, kompaktkamera eller
systemkamera. Allt funkar men större möjligheter med
kompakt/systemkamera. Inga förkunskaper nödvändiga men
det underlättar om ni har egen dator.
Vi varvar med att vara inne i studielokalen och att vara ute och
fotografera.
Svanthe Harström Fotograf sedan 35 år tillbaka. Livsnjutare
som brinner för stillbildsfotografering och anser att det finns
mycket kvar att plåta!
Han har undervisat i 20 år på Sundsvalls Gymnasium och de
senaste tre åren på MIUNs Journalistutbildning. Några år som
pressfotograf samt en herrans massa år som frilansfotograf.
SUNDSVALL
5 ggr | 1590 kr | mån 18.30-20.45
Start 10/9
Ledare: Svanthe Harström

Fotokurs fortsättning med bildredigering Sundsvall
Fotokurs - Fortsättningskurs för dej som kan en del foto men
vill ta ett par steg till. Bildredigering i ex Photoshop eller
Lightroom eller annat bildbehandlingsprogram. Hur gör man
snygga svartvita bilder från de färgbilder man plåtat. Varför
fotograferar man med blixt i fullt solsken samt mycket annat.
Varannan träff ute med kamerorna, varannan inne vid datorn.
Givetvis lite fika och många frågor. Bra att ha: kamera och
dator med något bildbehandlingsprogram. Om något saknas
löser det sig i alla fall! Välkommen!
SUNDSVALL
5 ggr | 1590 kr | ons 18.30-20.45
Start 5/9
Ledare: Svanthe Harström

Släktforskning Sundsvall - grundkurs
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 vår 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 11/10
Ledare: Leif Sjöberg

Fotokurs Sundsvall - ta första stegen mot bättre
bilder.
Fotokurs – nybörjare! För dig som vill ta de första stegen mot
bättre bilder. Att lära sig att börja tänka i bilder, att se ljuset
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För anmälan och mer information:www.sv.se/vasternorrland

Prova att texta vackert med kalligrafi
Att skriva för hand blir väldigt personligt när du till exempel
ger bort ett brev, vykort eller en inbjudan.
I kalligrafikurserna släpper vi prestationskraven. Det ska vara
lustfyllt och avslappnande. En form av yoga eller mindfulness.
Vår ledare Maj-Britt Ericson har varit kalligrafiledare i drygt
tjugo år - Jag har älskat att formge bokstäver sedan jag lärde
mig att läsa. I mitt första jobb som dekoratörselev på ett
varuhus blev det många uppdrag med tillverkning av
bokstäver. Handmålade med pensel, plakatfärg och tryckta
med trä och metalltyper.
Detta är en prova på kväll, vid intresse kan det bli en
fortsättningskurs lite längre fram.
Material ingår och vi bjuder på fika.
SUNDSVALL
1 ggr | 340 kr | tor 18.30-21.00
Start 4/10
Ledare: Maj-Britt Ericson

Lär dig grunderna i stickning, nybörjarkurs –
Sundsvall
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 torsdagskvällar, en rolig aktivitet för
mörka höst- och vinterkvällar.
SUNDSVALL
3 ggr | 690 kr | tor 18.15-20.30
Start 4/10
Ledare: Kristina Dahlström

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.
Enkla smycken som en ring kan vara en bra gåva.
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.
Material tillkommer.
SUNDSVALL
2 ggr | 1990 kr | lör 10.00-16.00
Start 29/9
Ledare: Jack Doe

ÖRNSKÖLDSVIK
Eftersökskurs av skadat vilt Örnsköldsvik
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.
Studiematerial tillkommer
ÖRNSKÖLDSVIK
7 ggr | 1500 kr | tor 18.30-21.00
Start 25/10
Ledare: Arne Nilsson

Jägarexamen Örnsköldsvik
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.
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.
Våra kurser träffas varannan vecka med start i november
2018, och ett planerat avslut på våren 2019.
Du blir då färdigutbildad till jaktsäsongen hösten 2019.
Kostnad för studiematerial, teoriprov och skytteprov
tillkommer.
ÖRNSKÖLDSVIK
15 ggr | 2190 kr | ons 18.30-21.00
Start 7/11
Ledare: Åke Nilsson

För anmälan och mer information:www.sv.se/vasternorrland
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Betonggjutning - trädgårdsprydnad
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.
Allt detta lär du dig om du går vår betonggjutningskurs i höst.
Du får lära dig att göra en egen trädgårdssvamp och en skål
med dekorationer
Visst låter det spännande? Anmäl dig redan idag!
ARNÄSVALL

Förarbevis Fritidsbåt
För en säker båtfärd inomskärs skall alla ombord kunna
hantera båten. 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. Godkänt
provresultat ger dig stämpel i den internationella blå intygsbok
som är en värdehandling och styrker din kompetens. Om det
obligatoriska ”båtkörkortet” införs kommer förarintyget att ge
dig behörigheten automatiskt.
Studiematerial tillkommer.
ÖRNSKÖLDSVIK
10 ggr | 2490 kr | ons 18.00-21.00
Start 3/10
Ledare: Anders Nilsson

1 ggr | 990 kr | tis 17.30-21.15
Start 4/9
Ledare: Linda Sjölund

Betonggjutning - trädgårdsprydnad
ARNÄSVALL
1 ggr | 990 kr | tis 17.30-21.15
Start 18/9
Ledare: Linda Sjölund

Betonggjutning - vi gjuter pumpor

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

ARNÄSVALL

8 ggr | 2190 kr | tis 17.00-20.00

1 ggr | 990 kr | tis 17.30-21.15

Start 2/10

Start 9/10

Ledare: Anders Nilsson

Ledare: Linda Sjölund
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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.
Vår kursledare inspirerar och berättar hur du gör för att skapa
vackra kreativa dekorationer till hemmet eller festen.
Snittblommor och material ingår i kurspriset.
ARNÄSVALL

HLR utbildning Örnsköldsvik
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.

1 ggr | 950 kr | tor 17.30-20.30

ÖRNSKÖLDSVIK

Start 1/11

1 ggr | 590 kr | tor 18.00-21.00

Ledare: Linda Sjölund

Start 25/10
Ledare: Christer Håkansson

Klädsömnad för alla
Den här kursen vänder sig till dig som vill sy och som går
igång på det där lilla extra, de små detaljerna eller den roliga
tvisten. För vill du så kan du - lära dig kan du göra på vägen!
Kanske blir det ett par supersnabba tajts, en ballerinakjol med
extra konfetti eller en kaxig liten bomberjacka.
ÖRNSKÖLDSVIK
4 ggr | 1200 kr | tor 18.30-20.00
Start 4/10
Ledare: Lisbeth Vestin

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 9/10
Ledare: Per Ove Ögren

För anmälan och mer information:www.sv.se/vasternorrland
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Grundläggande kurs i självförsvar
Lär dig grunderna i självförsvar!
Vi träffas 3 gånger och pratar och går igenom hur man
undviker konflikter, hur man kan klara sig ur olika situationer
som kan uppkomma och provar olika tekniker i självförsvar.
Övningar och återkommande repetitioner under kursen.
Inga förkunskaper behövs, ledaren har 10 år erfarenhet av
utbildning.
3 ggr | 1190 kr | lör 10.00-13.15

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. Ni gör jobbet och jag
guidar er.
Välkommen hälsningar Ketty.
Första träffen söndag 14 oktober, kl 12-18, andra träffen lördag
27 oktober, kl 10-20 samt söndag 28 oktober, kl 10-19.
OBS! Materialkostnad tillkommer

Start 6/10

ÖRNSKÖLDSVIK

Ledare: Mutaga Delphin Hyawehinyi

3 ggr | 1990 kr | sön 12.00-18.00

ÖRNSKÖLDSVIK

Start 14/10
Ledare: Ketty Sellin

Motorsågskörkort A+B Örnsköldsvik
Lär dig grunderna för ett säkrare arbete med motorsågen för
att minimera olycksriskerna Nivå A+B Cirkeln vänder sig till
både nybörjare och erfarna huggare.
Ange vid anmälan om du är nybörjare eller har vana av
motorsåg.
Startar vid minst 8 anmälda.
ÖRNSKÖLDSVIK

Silversmide Helgkurs Örnsköldsvik
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.
Material tillkommer.

8 ggr | 5900 kr | tis 18.30-21.00

ÖRNSKÖLDSVIK

Start 28/8

2 ggr | 2190 kr | lör 10.00-16.00

Ledare: Thomas Afvander

Start 13/10
Ledare: Jack Doe

Röjsågskörkort RA+RB
Röjsågskörkort RA + RB
Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och effektivt
sätt, med mål att klara röjsågskörkort.
Lokala variationer av kursens upplägg kan förekomma.
Kursen startar vid 8 anmälda deltagare.

Start 30/8

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

Ledare: Jenny Lundkvist

ÖRNSKÖLDSVIK

ÖRNSKÖLDSVIK
4 ggr | 4900 kr | tor 18.30-21.30

1 ggr | 800 kr | ons 18.00-22.00
Start 10/10
Ledare: Arne Berggren
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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 | tis 18.00-20.30
Start 2/10
Ledare: Malin Hörnlund

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 20/10
Ledare: Kristin Persson

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
8 ggr | 1050 kr | tor 18.00-19.30
Start 18/10
Ledare: Marie Louise Vestin

För anmälan och mer information:www.sv.se/vasternorrland
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CIRKELLEDARUTBILDNINGAR
Cirkelledarutbildning Grund - Härnösand
Välkommen till SVs Ledarutbildning.
Genom en grundläggande ledarutbildning får du kunskaper i
gruppdynamik, pedagogik och konsten att leda en grupp.
Utbildningen ger dig dessutom möjlighet att lära känna andra
studiecirkelledare i Studieförbundet Vuxenskolan. Vi erbjuder
och uppmanar samtliga cirkelledare att gå vår
cirkelledarutbildning
Innehåll cirkelledarutbildning:
1.Om folkbildning och folkbildningens historia, vårt
folkbildningsuppdrag, vad är Studieförbundet Vuxenskolan
och vilken värdegrund, vision och verksamhet har vi.
2.Cirkelns pedagogik, vad/hur är en bra studiecirkel? Hur kan
vi arbeta med studiecirklar på nätet? Vi går igenom hur vi
skapar en arbetsplan och studieplan.
3.Gruppdynamik och ledarrollen i en studiecirkel, hur ökar jag
delaktigheten i gruppen och hanterar konflikter?
Utbildningen varvar hemstudier, teori, individuellt arbete och
gruppuppgifter.

Cirkelledarutbildning - I Cirkelns Mitt
Fördjupning
Välkommen till SVs Ledarutbildning - Fördjupning!
Utbildningen vänder sig till dig som redan deltagit i vår
grundläggande utbildning.
Genom vår ledarutbildning får du kunskaper i gruppdynamik,
pedagogik och konsten att leda en grupp.
Innehåll:
• Grupputveckling och gruppdynamik
• Konflikt och samtal
• Kunskap och lärande
• Lärstilar
Vi erbjuder också en digital introduktionsutbildning som med
fördel kan genomföras innan utbildningen som repetition.
Den hittar du här: 'Svs Ledarintroduktion'
SANDÖVERKEN
1 ggr | 0 kr | lör 09.30-16.00
Start 6/10
Ledare: Vivi-Anne Olsson

HÄRNÖSAND
1 ggr | 0 kr | ons 17.30-21.30
Start 26/9
Ledare: Håkan Wallgren

Cirkelledarutbildning Grund - Sundsvall
SUNDSVALL
1 ggr | 0 kr | ons 17.30-21.30
Start 10/10
Ledare: Vivi-Anne Olsson

Cirkelledarutbildning Grund - Kramfors
KRAMFORS
1 ggr | 0 kr | ons 00.00-00.00
Start 17/10
Ledare: Håkan Wallgren

14

För anmälan och mer information:www.sv.se/vasternorrland

FÖRELÄSNINGAR
Vi erbjuder föreläsningar med aktuella ämnen.

Peter Sjölund

Släktforska genom ditt DNA och följ din släkts spår!
Måndag 17 september kl 18.30-20.00
Härnösands Teater Lilla-scen
Pris: 250 kr
18 miljoner människor har idag DNA-testat sig för att spåra sin släkt och undersöka sitt
ursprung. Intresset för att DNA-testa sig exploderar och Peter Sjölund drar fulla hus vid sina
föreläsningar runt om i Sverige och Europa. Peter berättar om hur du kan använda din egna
DNA-spår för att utforska din släkt och dina förfäder tusentals år tillbaka.
Peter är, tillsammans med Karin Bojs, författare till boken Svenskarna och deras fäder - de
senaste 11 000 åren, vilken utsågs till "Årets bok om svensk historia 2016”.

Starka historiska kvinnoöden i Härnösand!
Tisdag 9 oktober kl 18.30-21.30
Härnösands Teater Lilla-scen
Pris: 200 kr
Agneta Nyholm, författare och grundare av Graceful Living. Hennes senaste bok Där mörker
möter ljus – en resa i kvinnohistoria har blivit omnämnd både som århundradets och
årtusendets viktigaste bok.
Hör henne berätta om historiska kvinnoöden i Härnösand.
Agneta Nyholm

Stig Fredriksson

#ViMåstePrata
Fredag 26 oktober kl 13.00-15.00
Härnösands Teater - Foajén
Föreläsning och dialog med Stig Fredriksson utrikeskorrespondent,journalist
Författare till bla böcker om Putin . Föreläsare på temat ”Vad rör sig i huvudet på Putin?”
Stig talar om de utmaningar mot vår demokrati och våra institutioner och värderingar som utgår
dels från Putins auktoritära styre i Ryssland och dels från ”illiberala” regeringar i Centraleuropa
t ex Ungern och Polen. Även hoten i form av cyberattacker.
Hur skyddar vi vår demokrati mot hoten från Putins auktoritära regim och från hans
likasinnade i Centraleuropa?

För anmälan och mer information:www.sv.se/vasternorrland
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Hela vårt utbud hittar du på
www.sv.se/vasternorrland
Anmäl dig redan idag!

Studieförbundet Vuxenskolan är den
mest pådrivande lokala kraften för
utveckling av föreningsliv och kultur.
Det bygger ett demokratiskt och hållbart
samhälle.
Välkommen till oss!

Växel: 020-20 20 29
E-post: vasternorrland@sv.se
Hemsida: www.sv.se/vasternorrland

