Välkommen
till vårens
kurser!

Kursprogram våren 2018
Västernorrland

Välkommen till oss!
HÄRNÖSAND
Biodling HärnösandVT18
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.
HÄRNÖSAND

Jägarexamen Härnösand Helg-Intensiv
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 16/2

3 ggr | 1850 kr | tor 18.30-20.45

Ledare: Håkan Pettersson

Start 19/4
Ledare: Tommy Lindqvist

Jägarexamen Härnösand Helg-Intensiv Maj/juni
HÄRNÖSAND

Fortsättning Biodling samt drottningodling
Vi går igenom och planerar hur de praktiska delarna ska
fungera och lär också om Drottningsodling.
Skyddsutrustning finns att låna av ledare vid de praktiska
momenten.
Vi startar i juni, vid godkänt antal deltagare!

3 ggr | 2985 kr
Ledare: Håkan Pettersson

Italienska
Italienska för turisten.
I kursen kan du lära dig enkla turistfraser, att beställa mat,
fråga om vägen. Att vara turist och kunna konversera kan göra
resandet lättare och roligare. Kursen ger bra baskunskaper i
uttal och ordförråd. Vi övar genom dialoger.
Ledaren har bott och arbetat i Rom under 9 år och är
Italiensktalande.

HÄRNÖSAND
4 ggr | 750 kr | 18.30-21.15
Ledare: Tommy Lindqvist

HÄRNÖSAND
5 ggr | 1490 kr | tor 18.30-20.45
Start 8/3
Ledare: Mutaga Delphin Hyawehinyi

Smideskurs
Thomas Höglund, Höga Kusten Smide , lär dig grunderna i
smide och några enkla smidestekniker.
Vi tillverkar enkla och vackra föremål som krokar, haspar och
andra användbara mindre ting.
En kurs är även planerad i april.

Franska
Franska för turisten
Du kanske planerar att resa till Frankrike!
I kursen får du lära dig enkla turistfraser, att beställa mat,
fråga om vägen. Ni övar på franska ord och fraser, genom tal,
skrift och dialoger.
Ingen litteratur krävs.
HÄRNÖSAND
5 ggr | 1490 kr | tis 18.30-20.45
Start 6/3
Ledare: Mutaga Delphin Hyawehinyi

HÄRNÖSAND
2 ggr | 1790 kr | mån 18.30-20.45
Start 12/3
Ledare: Thomas Höglund

Smideskurs
HÄRNÖSAND
2 ggr | 1790 kr | mån 18.30-20.45
Start 16/4
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Guldvaskning för nybörjare!
Guldvaskning
Det finns lika mycket vaskbart guld i Sverige, som i Alaska och
Kalifornien.
Att hitta större mänger är svårt, men guldvaskning är en rolig
hobby som garanterar frisk luft, motion och spänning.
Ledaren Mikael är en erfaren guldletare och amatörarkeolog.
Härnösand

Grundläggande kurs i självförsvar
Lär dig grunderna i självförsvar!
Vi träffas 5 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.
Vi värmer upp med lättare övningar för att vara varm i
kroppen.

3 ggr | 1990 kr | sön 09.00-17.00

HÄRNÖSAND

Start 27/5

5 ggr | 1390 kr | ons 18.30-20.45

Ledare: Mikael Lindholm

Start 28/2

På väg mot ett förståeligt tal
Barnet lär sig att tala genom att successivt erövra kontroll över
talapparaten. Det är de många hundratusentals
upprepningarna som gäller för att få kontroll över andning,
röstbildning och artikulation. Barnet övar ständigt eller så
snart hen säger ett ord.
Till dig som går kursen därför att du vill stödja ett barn som
har en språkstörning eller förebygga språkstörning vid
misstanke om svårigheter på denna nivå i utvecklingen.
SANDÖVERKEN
1 ggr | 2750 kr | ons 09.00-16.00
Start 14/2

Arkeologisk vandring,upplev en tidsresa på 5000
år!
Vill du uppleva en tidsresa på 5000 år i Härnösands
närområde!
Vi vandrar, tittar och hittar intressanta områden, äter en
gemensam lunch i det fria.
Ledaren Mikael är en erfaren och van amatörarkeolog.
Härnösand
1 ggr | 550 kr | sön 08.30-15.00
Start 6/5
Ledare: Mikael Lindholm

Trädgårdskurs
För dig som är intresserad av trädgårdar och historiska växter.
Trädgårdskonstens historia-hur såg trädgårdarna ut och
varför?
Kulturhistoriska växter. Hur tillvaratas en gammal trädgård?
Ledare: Miriam Åkerblom, landskapsarkitekt. Undervisat i
bland annat trädgårdsdesign, växtkunskap oh
trädgårdskonstens historia.
Som landskapsarkitekt har hon ritat trädgårdar, inventerat
kyrkogårdar, varit projektledare i några större trädgårds-/
parkprojekt samt föreläst.
Miriam odlar också örter för destillation hemma på gården.

Ledare: Jeanette Persson

FÖRELÄSNING/WORKSHOP
Språkträning Babblarna Karlstadsmodellen
Härnösand
Föreläsning/workshop om Språkträning med Babblarna i
Karlstadmodellen.
Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det
centrala i Karlstadmodellen. Visionen är att främja ett gott liv
för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och
ett mer humant samhället för oss alla.
Karlstadmodellen är namnet på en modell till språkträning
som varit i ständig utveckling sedan slutet av 1970-talet under
ledning av professor Iréne Johansson. Modellen har utvecklats
i samarbete mellan föräldrar, personal och forskare.
HÄRNÖSAND
1 ggr | 390 kr | tor 17.30-19.30
Start 15/2
Ledare: Jeanette Persson

Härnösand
4 ggr | 1790 kr | tis 18.00-20.15
Start 20/3
Ledare: Mirjam Åkerblom

För anmälan och mer information: 020-202029 | sv.se/vasternorrland
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KRAMFORS
Motorsågskörkort Kramfors
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. 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.
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.
KRAMFORS
4 ggr | 5900 kr
Ledare: Roger Johansson

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

Spanska nybörjare VT-18
Lär dig spanska från början! En kurs i spanska för dig som är
på nybörjarnivå. Du lär dig spanska från grunden och övar på
spanska ord, spanska fraser genom tal skrift och grammatik.
KRAMFORS
10 ggr | 1840 kr | 18.30-20.00
Ledare: Martha Nordin

Släkforskning Fortsättningskurs
Har du gått en nybörjarkurs i Släktforskning och vill lära dig
mer ? Då är denna kurs den rätta för dig. Här får du lära dig
mer och fördjupa dig ännu mer i släktforskningens värld.
KRAMFORS
5 ggr | 590 kr | ons 18.00-21.00
Start 31/1
Ledare: Agneta Sjöberg

Silversmide Kramfors Helgkurs
Silversmide nybörjare passar dig som vill lära ett nytt hantverk
från grunden eller utveckla dina kunskaper och skapa ditt egna
unika smycke. Gruppen passar både nybörjare och de som
provat tidigare.
Materialkostnad tillkommer.
KRAMFORS
2 ggr | 1590 kr | 09.00-15.00
Ledare: Ann-Cristin Skoglund

Fotokurs Nybörjare
Här är kursen för dig som vill lära sig mer om 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.

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 kan skapa din dröm trädgård. Kursen innehåller både
teoretiska och praktiska delar.
KRAMFORS
5 ggr | 1700 kr | mån 18.30-20.45
Start 19/2
Ledare: Lennart Korén

Kramfors
5 ggr | 1990 kr
Ledare: Ove Renberg
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SOLLEFTEÅ
Smyckestillverkning - Helgkurs
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.
För dig som är deltar första gången ingår ett startkit med
material. Det går även att köpa färgade ringar direkt av
ledaren.
Till kursen behöver du 2 st smyckestänger, har du ej egna kan
du låna eller köpa loss ett set med dessa, 2 för 140 kr.
SOLLEFTEÅ
5 ggr | 950 kr | lör 18.30-20.45
Start 14/4
Ledare: Malin Lannerhed

Silversmide Helgkurs Sollefteå
Kursen i silversmide passar dig som vill lära dig ett nytt
hantverk från grunden eller utveckla dina kunskaper och
skapa ditt egna unika smycke. Gruppen passar både nybörjare
och de som provat tidigare. helgkurs, lördag och söndag.
Materialkostnad tillkommer.
SOLLEFTEÅ
2 ggr | 1590 kr | 09.00-15.00
Ledare: Ann-Cristin Skoglund

Foto med systemkamera - Sollefteå
Praktisk/Teoretisk kurs.
Kursen är för dig som vill lära dig kameran och hur du på ett
enkelt 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.
SOLLEFTEÅ
3 ggr | 990 kr | 18.30-20.45
Ledare: Fredrik Holmqvist

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.
Intresseanmälan.
SOLLEFTEÅ
3 ggr | 1990 kr
Ledare: Ketty Sellin

Spanska 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 | 18.30-20.00
Ledare: Mazen El-Qadi

FÖRELÄSNING / WORKSHOP

SOLLEFTEÅ

Språkträning Babblarna Karlstadsmodellen
Sollefteå
Föreläsning/workshop om Språkträning med Babblarna i
Karlstadmodellen
Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det
centrala i Karlstadmodellen. Visionen är att främja ett gott liv
för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och
ett mer humant samhället för oss alla.
Karlstadmodellen är namnet på en modell till språkträning
som varit i ständig utveckling sedan slutet av 1970-talet under
ledning av professor Iréne Johansson. Modellen har utvecklats
i samarbete mellan föräldrar, personal och forskare.

5 ggr | 990 kr | ons 18.30-21.00

Sollefteå

Start 28/2

1 ggr | 390 kr | tis 17.30-19.30

Ledare: Jens Svensson

Start 13/2

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.
Gruppen startar vid 6 st anmälda. Kontakta oss för
intresseanmälan

Ledare: Jeanette Persson

För anmälan och mer information: 020-202029 | 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.
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.
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.

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.
Startar vid minst 6 anmälda. Kontakta oss för nästa möjliga
startdatum.

SOLLEFTEÅ

Jägarexamen Ramsele
Jägarexamen Ramsele
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.

4 ggr | 4900 kr
Ledare: Roger Johansson

SOLLEFTEÅ
3 ggr | 5900 kr
Ledare: Roger Johansson

Motorsågskörkort Nivå A+B - Sollefteå
Startar vid mins 6 anmälda. kontakta oss för nästa möjliga
startdatum.
SOLLEFTEÅ
3 ggr | 5900 kr
Ledare: P-O Hedström

RAMSELE
10 ggr | 2485 kr | tis 18.30-21.00
Start 20/2

Motorsågskörkort Nivå A+B - Junsele
Lär dig utföra ett säkrare arbete med motorsågen för att
minimera olycksriskerna. Kursen vänder sig till både
nybörjare och erfarna huggare. För dig som har erfarenhet
sedan tidigare innebär kursen förutom att du får intyget också
att du sannolikt kommer få lära dig nya och säkrare metoder
att hantera motorsågen.
Kursen är uppbyggd på 1-2 teoriträffar, 2 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
För mer information gå in på hemsidan www.sakerskog.se
Egen utrustning krävs och skall ha godkänd märkning och
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Ledare: Gunnar Källberg

Jägarexamen Junsele
JUNSELE
10 ggr | 2485 kr | tis 18.30-21.00
Start 20/2
Ledare: Östen Eriksson

Jägarexamen Sollefteå 2018
SOLLEFTEÅ
10 ggr | 2485 kr | tis 18.30-20.45
Start 20/2
Ledare: Conny Åberg

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

SUNDSVALL
Spanska inför resan - Nybörjare
Spanska inför resan - nybörjare.
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.
Ropen och skratten är ofta höga och glada när vår
inspirerande ledare Benjamin Gutiérrez Nieto tar dig med på
en rolig och inspirerande resa i det passionerade språket.
Kursen är varannan vecka. Kostnad för kursmaterial
tillkommer.
SUNDSVALL
5 ggr | 1390 kr | tor 18.30-20.45
Start 8/2
Ledare: Benjamin Gutierrez Nieto

Fotokurs Sundsvall - För dig som vill ta de 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
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.
En av träffarna kommer att ligga på en helg (lördag alt söndag)
och det tänkt att vi ska vara ute och fotografera.
Kursledaren Svante 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!
Så här säger han själv: ”Jag älskar möten med människor och
min utvecklingskurva som fotograf pekar fortfarande snett
uppåt. Min ambition med denna kurs är att er kurva ska peka
ännu lite brantare än min! Syna mig gärna - Vi hörs och syns!”
SUNDSVALL

Silversmide
Silver är 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 samt diskuterar form och
design. Kursen har fokus på ringar.
Ledaren har 9 års erfarenhet av silversmide, 15 års erfarenhet
av konsthantverk.
Materialkostnad tillkommer med 500kr och skall betalas
direkt till ledare på plats.
SUNDSVALL
2 ggr | 1290 kr | lör 10.00-16.00
Start 10/2
Ledare: Joakim Larsson

Silversmide
SUNDSVALL
2 ggr | 1290 kr | lör 10.00-16.00
Start 24/3
Ledare: Joakim Larsson

5 ggr | 1590 kr | mån 18.30-20.45
Start 26/2
Ledare: Svante Harström

Fotokurs Sundsvall - för er som passerat
nybörjastadiet
Fotokurs för er som passerat nybörjarstadiet och vill lite mer
med ert bildskapande. Att trimma sig i något
bildbehandlingsprogram samt se den färdiga bilden i sökaren
på ett sätt som ni inte gjort tidigare. Vi grottar in oss i
fenomenet ljus och komposition. Arbeta med svartvitt. Plåta
nattbilder. Testa blixtfotografering. Ta snygga porträtt med
tele m.m! Att helt enkelt höja lägstanivån hos er. Egen dator
underlättar. En av träffarna kommer att förläggas utomhus
och kan bli ett kvällspass alt. en liten helgutflykt med
kamerorna i högsta hugg. Magi!
SUNDSVALL
5 ggr | 1590 kr | ons 18.30-20.45
Start 28/2
Ledare: Svante Harström

För anmälan och mer information: 020-202029 | sv.se/vasternorrland
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Möbelomklädnad Sundsvall
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 lördagdag 10 februari, kl 12-18, andra träffen
lördag 17 februari, kl 10-20 samt söndag 18 februari, kl 10-19.
OBS! Materialkostnad tillkommer.
Lokal meddelas senare.

Släktforskning Grundkurs Kväll
Lär dig släktforska!
Är du nyfiken på ditt släktträd? Kursen ger dig grundläggande
kunskaper i ämnet släktforskning så att du själv kan börja söka
dina rötter. Vad vet du om din släkt? Vågar du ta reda på
sanningen? Vår skickliga ledare Leif Sjöberg 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.

SUNDSVALL

Start 1/3

3 ggr | 1990 kr | lör 12.00-18.00

Ledare: Leif Sjöberg

SUNDSVALL
8 ggr | 1890 kr | tor 18.00-20.15

Start 10/2
Ledare: Ketty Sellin

Biodling Sundsvall våren 2018
Vad behöver man kunna för att starta en biodling och sedan
driva den på ett hållbart sätt?
Denna kunskap har sammanställt och erbjuds dig genom vårt
kursutbud i samarbete med Sveriges Biodlares Riksförbund
(SBR).
Biodling är ett hantverk och en sysselsättning där man arbetar
i samklang med naturen. Bisamhället är ett fönster till naturen
och du som biodlare kan betrakta våra årstider genom det.
Vår ledare Lars Åkerlund har varit biodlare i 25l år och
utbildat i biodling de senaste 4 åren.
- Det bästa med biodling är att få arbeta och studera naturens
fantastiska hållbara samhällsbygge. Som belöning får du
honung, en eftertraktad produkt. För mig är det honungen och
pollineringen som är mödan värd. Att vara biodlare är ett
lagarbete mellan dig och kupans alla invånare.
Detta är en teorikurs. Som komplement till denna kurs
rekommenderar vi den praktiska kurs som erbjuds i
sommarutbudet.
Obs! Varannan torsdagskväll, med undantag för onsdag 9/5
(v.19)
Vid kursstart erbjuds möjlighet att beställa extrabok:
Boken om biodling, ca 320 kr
Bin till nytta och nöje, ca 350 kr

Jägarexamen Sundsvall Helg - Intensiv Februari
2018
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.
SUNDSVALL
3 ggr | 2985 kr | fre 11.30-18.00
Start 16/2
Ledare: Daniel Östman

Floristkurs med vårtema
Floristkurs med vårtema hos Evonella Garden, Bergsåker
Kursupplägg:
Vi inleder kursen men grundläggande varupretaration, vi lär
oss hur vi bäst tar hand om och snittar blommorna för att
kunna suga vatten på bästa sätt, olika snitt och olika
temperaturer till olika blommor! Sedan tar vi steget till enklare
bukettbindning, vi demonstrerar hur man bör lägga
blommorna i en spiral för att få rätt fall. Därefter är det dags
att bygga ihop sin egna bukett! I steg 3 dukar vi ett bord med
vårens alla primörer, men enkla medel skapar vi ett
middagsbord i blomsterprakt!
SUNDSVALL
3 ggr | 1590 kr | tis 19.00-21.00
Start 20/2

SUNDSVALL
8 ggr | 2640 kr | tor 18.30-20.45
Start 1/3
Ledare: Lars Åkerlund
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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 1/3

Biodling för nybörjare Örnsköldsvik våren 2018
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 1/3
Ledare: Gunnar Ekman

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.
Första träffen söndag 25 mars, kl 12-18, andra träffen lördag
14 april, kl 10-20 samt söndag 15 april, kl 10-19.
OBS! Materialkostnad tillkommer
ÖRNSKÖLDSVIK
3 ggr | 1990 kr | sön 12.00-18.00
Start 25/3
Ledare: Ketty Sellin

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.
ÖRNSKÖLDSVIK
1 ggr | 800 kr | tis 18.00-22.00
Start 6/3
Ledare: Arne Berggren

Förarbevis Fritidsbåt
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. Efter avslutad
cirkel ges du möjlighet att skriva upp för en auktoriserad
förhörsförrättare från NFB (Nämnden För Båtlivsutbildning).
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 | mån 18.00-21.00
Start 19/3
Ledare: Anders Nilsson

Kustskeppare
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
8 ggr | 2190 kr | sön 17.00-20.00
Start 25/3
Ledare: Anders Nilsson

För anmälan och mer information: 020-202029 | sv.se/vasternorrland
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Betonggjutning
Vad finns det för olika sorters betonger, hur fungerar dom och
vad finns det för material som man kan göra former av?
Allt detta lär du dig om du går vår betonggjutningskurs i vår.
Du får lära dig att göra ett sidebord (där man använder
strukturtapet för mönster), även göra ljusstakar och kanske en
trädgårdsvamp.
Visst låter det spännande? Anmäld dig redan idag!

Sushikurs för nybörjare Örnsköldsvik
ÖRNSKÖLDSVIK
1 ggr | 790 kr | mån 17.30-20.30
Start 16/4
Ledare: Timmy Sundberg

ARNÄSVALL
1 ggr | 990 kr | ons 17.30-21.15
Start 21/3
Ledare: Linda Sjölund

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.

Betonggjutning Örnsköldsvik
ARNÄSVALL
1 ggr | 990 kr | tor 17.30-21.15
Start 26/4
Ledare: Linda Sjölund

ÖRNSKÖLDSVIK
2 ggr | 690 kr | lör 10.00-14.00
Start 17/3
Ledare: Kristina Persson

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 13/3
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!
Sushikurs för nybörjare Örnsköldsvik
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
6 ggr | 990 kr | mån 18.00-20.30
Start 26/2
Ledare: Malin Hörnlund

ÖRNSKÖLDSVIK
1 ggr | 790 kr | mån 17.30-20.30
Start 12/3
Ledare: Timmy Sundberg
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UTBILDNINGSKVÄLL
Passion för Pension - Härnösand
Har du Passion för Pension?
Ett unikt utbildningstillfälle att äntligen få koll på
pensionsvillkoren, teorin om pension och praktiken om
densamma.
En praktiskt inriktad pensionskväll, där du får kunskap som
kan ge dig EXTRA utdelning i pension.
En Oberoende, Objektiv och Hållbar pensionsutbildning utan
koppling till bank- och försäkringsväsendet.
Pensionärslivet är allt oftare 30 % av livslängden, det betyder
att var och en av oss behöver få en objektiv pensionskunskap
som är hållbar över livet. Det är pensionsskolans specialitet.
Under den här kvällen får du kunskap för att:
- Värdera de placeringsråd du får.
- Göra medvetna och kostnadseffektiva val.
- Bygga en hållbar pension på kort och lång sikt.
UTBILDNINGSKVÄLL
Pensionsvillkoren, från allmän pension till tjänstepension och
privat pension. Vad påverkar pensionsläget och hur ser det ut,
här tittar vi igenom teorin om pensionen. Men hur gör man
sen då? Här lägger vi tid på att få en praktisk tillämpning som
du har nytta av både på kort som lång sikt.
Vi går in och tittar på sidor som minpension.se,
pensionsmyndigheten.se, fora.se, collectum.se och naturligtvis
pensionsskolan.se
Skillnad på traditionell och fondförvaltning
Återbetalningsskydd och Familjeskydd, vad är det och behövs
det.
Flytträtten en ständigt återkommande kundfråga, vad är det
som gäller.
Förbered dig genom att gå igenom ditt orangea kuvert, samt ev
uppgifter om eget pensionssparande. Utbildningen varvar
föreläsning, grupparbete och individuellt arbete. Medtag egen
laptop/surfplatta. Kvällen avslutas med frågestund och
utdelning av intyg.

Passion för Pension - Örnsköldsvik
ÖRNSKÖLDSVIK
1 ggr | 290 kr | ons 18.00-21.00
Start 21/2
Ledare: Christer Vikström

Passion för Pension - Sundsvall
SUNDSVALL
1 ggr | 290 kr | tor 18.00-21.00
Start 22/2
Ledare: Christer Vikström

Passion för Pension - Kramfors
KRAMFORS
1 ggr | 290 kr | mån 18.00-21.00
Start 26/2
Ledare: Christer Vikström

Passion för Pension - Sollefteå
SOLLEFTEÅ
1 ggr | 290 kr | ons 18.00-21.00
Start 28/2
Ledare: Christer Vikström

Vår pensionscoach och pensionsutbildare för kvällen, Christer
Wikström har men än 30 år som pensionsexpert/
pensionsutbildare och det han inte vet är inte värt att veta. Så
du får ”Allt du behöver veta om pensionen”
Vill du ha mer information om kursens innehåll är du
välkommen att ställa frågor direkt till ledaren Christer
Wikström christer@pensionsskolan.se
Varmt välkommen!
HÄRNÖSAND
1 ggr | 290 kr | mån 18.00-21.00
Start 19/2
Ledare: Christer Vikström

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

11

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

Hela vårt utbud hittar du på
www.sv.se/vasternorrland
Anmäl dig redan idag!

Anmälningsvillkor och
personuppgiftshantering se www.sv.se

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

