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7. Axplock
Världens största musikfestival

Under 2015 så deltog SV i ett rekordförsök till Guinness
rekordbok. SV tillsammans med alla studieförbund
skulle tillsammans anordna Världens Största Musikfestival under en vecka i oktober.
Syftet med världens största musikfestival var att uppmärksamma studieförbundens insatser för musik och
lärande samt folkbildningens betydelse för ett lokalt
kulturliv för alla.
Vi slog rekord tillsammans! Över 300 scener och 733
arrangemang anordnades av 9 studieförbund under
denna vecka. 19 av SVs avdelningar var med och arrangerade tillsammans 108 av dessa arrangemang, från
norr till söder.
SV Västernorrland deltog med 4 arrangemang. – Öppet
hus i Sollefteås lokaler, 4sound4Girls, Open Repa, Musikproduktion Hiphop på Domsaga med Vladinex

Asylsökande

En stor utmaning för folkbildningen och
samhället i stort är emottagandet av alla
flyktingar. Riksdagen sköt till extra medel
och regeringens uppdrag till folkbildningen var att genomföra insatser för att stärka
kunskaper i svenska språket och om samhället samt att främja deltagande i samhällslivet. SV Västernorrland har med
hjälp av volontärer hjälpt till med verksamhet och folkbildning i våra olika kommuner. Under hösten har många grupper
startats. Fokus har varit svenskaundervisning, men även samtalsgrupper i samhällskunskap.

ICM

Utbildningen I cirkelns mitt - är en kvalitetsstämpling av
alla våra cirkelledare, och är gemensam för alla
studieförbund.
Våra cirkelledare får lära sig mer om folkbildning och folkbildningens historia, vårt folkbildningsuppdrag, vad är SV
och vilken värdegrund, vision och verksamhet har vi.
Utbildningen förklarar tanken med cirkelns pedagogik och
gruppdynamik. Under året har 50 av våra cirkelledare deltagit, samt ett 50-tal skolungdomar i Sundsvall och Kramfors.
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Fränsta

Tre kurser i tecken som alternativ kommunikation
hölls i Fränsta med start i februari.

Vid Kraftsamlings releaseparty för fiberanslutning Fränsta deltog vi och presenterade
våra samverkansmöjligheter.
Länsslöjdskonsulenten visade upp och berättade
om väv 2015. En utställning som bland andra
Gimåfors hembygdsgård bidragit till genom sin
tolkning på temat björk, vävd av Margit Larsson.
Vävstugor i närområdet var inbjudna och deltog. Rundvandring i studielokaler, vävstuga
med mer.

Uppstartsmöte för förundersökning till utvecklingsprojekt i Naturturismguide hölls i
Fränsta skolans aula i september.
En inspirationsföreläsning om trädgårdsdesign med vår uppskattade ledare Elin
Westman hölls i samband med Torps centerkvinnors årliga blomskottsaktion i maj.

Vid samarrangemang i Årets äldre dag i Ånge
erbjöd vi bland annat prova på ukulele.
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En SV-arena om äldres (o-) hälsa arrangerades i Fränsta i syfte att arbeta hälsofrämjande
tillsammans i samverkan med centerpartiet i
Ånge & Sundsvall, Centerkvinnorna i Torp.
Anna-May Bååth, coach och behandlingsterapeut, Maud Bruhn, anhörigkonsulent, samt
Carina Edin, personligt ombud för äldre medverkade.

På boendet Småbo i Torpshammar startade vi upp Tala svenska cirklar med stickoch virkkunskaper tillsammans med bl a initiativtagande Torps Centerkvinnor.
Mycket uppskattat bland kvinnorna på boendet för asylsökande.

Sundsvall/Timrå

Ett fyrtiotal niondeklassare på Kunskapsakademin,
Alnön, introducerades i folkbildning.

Öppna lunchmöten samarrangerades under våren på restaurangen Tant Anci och
Fröken Sara kring ämnen som Hållbarhet, energi och nära matproduktion.
Ett sjuttiotal personer sökte sig till föreläsningskvällen ”När minnet sviktar” som vi
samarrangerade med Sundsvalls Demensförening och Demensförbundet den 9 september. Det resulterade i ett flertal nya medlemmar i föreningen.
Läs- och berättarkvällar och dagar arrangerades i ett
flertal bygdeföreningar bland andra i Stödebygden, Bölom och i Selånger. Under året har vävstugorna
i Nävsta, Nedansjö och Loböle visat upp sin verksamhet. Och möten hållits inför det nya landsbygdsprogrammet.
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Uppstart av en grupp för spelberoende och anhöriga i samverkan med stödförening i
Umeå och med stöd av föreningsbyrån.
I samverkan med Navi hölls för andra året förberedande sommarskola för ensamkommande barn inför gymnasiestart. Under två veckorna var det fullt fokus på
svenska och matte för de 19 eleverna i SVs lokaler i Sundsvall.
Utbildning bland annat inom hjärt- och lungräddning,
digitala områden för seniorer, släktforskning, biodling,
jägarexamen, trädgårdsdesign, möbelomklädning, ultralättflyg, affärstextning och kalligrafi samt Skogens
vatten i samverkan med LRF och Norrskog.

Föredrag om ”Hälsokörkortet - en väg till hälsa” och ”Mitt val - demokratiska rättigheter” för ett fyrtiotal Hälsocoacher som arbetar med personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Studiecirkel ”Mitt Val år 2”. Ansökan och beviljande av projekt
inom Mitt val med kommunen.

Summerrock 2015. Summerrocken är ett samarbete
mellan flera studieförbund och riktar sig till deltagare
mellan 13-17 år. Totalt deltog 40 deltagare varav 11
hos SV. Under 9 dagar fick deltagarna lära sig om
bland annat bandpedagogik, vikten av att skydda hörsel, clinics i sång, scenteknik, samt spela instrument.
Avslutningskonserten lockade stor publik.

Andrea Jonasson och Emelie fick ta emot tjejjourens nyinstiftade feministpris. Detta för deras arbete med Rebel Girls
Sundsvall. Rebel Girls – med syfte att öka andelen unga tjejer
i replokaler och på musikscener. Under hösten så fick vi tillgång till en egen replokal. Projektet löper ut 2015, men två
band är kvar i verksamheten och repar flitigt. Några aktiviteter under året har varit låtskrivarkvällar på Domsaga, och
”Öppet hus” på 4Sound.
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Under två sommarkvällar bjöds det på akustisk musik på Malandsbadet. I ett samarrangemang tillsammans med Ljustadalens Fritidsgård så uppträdde ungdomar med
covers och egenproducerad musik.

SV var med och arrangerade Ljustadagen – På scen med HipHop stod bland andra 3
unga killar ifrån Ljustadalens fritidsgård och två sjungande tjejer från bandet - We
Are singers. Ljustadagen lockade cirka 150 personer i publiken, men vädrets makter
var inte med oss denna dag, och konserten fick avbrytas i förtid av ett kraftigt störtregn.
På Lidenakademin i Liden läste engagerade bybor svenska tillsammans med nyanlända gäster på pensionatet.
Volontärer åkte ända från Alnö för att delta i det viktiga arbetet med att lära ut
svenska och grundläggande samhällskunskap.
Grupperna delades in i kvinnor och män som fick turas om att vakta barnen medan
de andra studerade.
På boendet i Bergsåker startade vi studiecirklar i svenska för de drygt 40-tal män från
olika nationer som bor där. Engagerade damer läste med männen upp till fem pass i
veckan. Mycket givande enligt såväl ledare, som deltagare och boende ansvarig som
även menar att det inneburit mycket positivt för boendemiljön: ”Det bästa som hänt”.
Vi har bidragit med ledarutbildning, struktur, samordning och material.

Studioprojektet på Alnön tillsammans med
Sensus fortsätter. Ett band – Jordskred påbörjade sin första studioinspelning och
har under hösten släppt sin första EP. Efter
det har karriären tagit fart.. och bandet bokas nu för lite större spelningar. Även ett
band ifrån Kramfors – Desolation - har spelat in 4 låtar. Möjligheten finns för fler band
att prova på studioinspelning...

Unity är SVs nationella koncept för verksamhet inom bland annat hiphopkulturen,
där verksamheten kretsar kring med de fyra elementen: rap, dj, breaking och graffiti.
Verksamheten vänder sig till ungdomar i socialt utsatta områden. Projektet tar nu ett
ytterligare kliv och planering har pågått under hösten för att starta upp i egna lokaler
i Skönsberg. Invigning sker våren 2016.
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I Timrå hölls en studiecirkel för att bevara och sprida
den gamla kunskap i att binda fiskenät.

Happiness är ett gäng ungdomar som träffas regelbundet, sång och dans står på
schemat, men även humor, mycket skratt och samtal om livet. De gjorde ett fint framträdande på Framtidsgalan, 11 september i Tonhallen i Sundsvall, där SV var en av
medarrangörerna.

Härnösand

Smide har blivit hett! En populär kurs
med smeden Tomas Höglund,Öje
smedja. Sommar håller han till både på
Janne Vängmantorpet och i Västanåfallet. Under vintern har vi haft
förmånen att få vara i smedjan på
Nordviks Naturbruksgymnasium.
Eventuellt kommer vi att ha möjlighet
att vara på Villa Fridhem kommande
kurser.

Nytt i Härnösand är också kurser i drejning. Efter restaurering av lokaler på Härnösands Folkhögskola har kurserna kommit igång, och intresset ser ut at öka kommande vår.

Släktforskning på gång. Riksarkivet Härnösand och dess
kunniga personal. Från ett studiebesök till en studiecirkel!
Villaägarna i Härnösand tillsammans med SV gav mer lust
att lära sig om sin historia. Allt från husförhörslängder,
domar anno 1800-talet där avrättning inte var ovanligt...
Björn Thunberg inspirerar och deltagarna har också tillgång till Arkiv-Digital ett elevabonnemang man kan beställa som extra i kurserna och som gör att man mellan träffarna kan forska på egen hand.
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Det goda samtalet och dialogen var i fokus under vår SV Arena. En mötesplats för samtal om
aktuella och intressanta samhällsfrågor. Visst
finns det valfrihet för 65+ och visst finns alternativen i omsorg... men har vi ålderspensionärer råd att bo i nyproducerade lägenheter?
Åhörarna fick information om nybyggnation
och plusboenden i Härnösand. Modern Omsorg berättade om sina tjänster. Vårsta berättade om det trygghetsboende de nu håller på
att bygga. Även Vardaga Älandsgården berättade hur de värnar om det trygga och hemlika i sitt arbete med demensboendet.

Hälsokörkortet och Mitt Val! Två kurser för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ett bra samarbete med Härnöands kommun.
Vilket härligt gäng, 10 olika teman i att förändra sin livsstil. Övningar för alla sinnen!
Fotoutställningen ”Underskatta oss inte, vi finns!” har vuxit fram ur de två olika kurserna som Studieförbundet Vuxenskolan och Härnösands kommun samarbetat med
under ett år. Den 14 februari var det vernissage på Sambiblioteket, invigning av Sara
Nylund. Utställningen gjorde succé och under de två första timmarna hade utsätllningen ca 500 personer besökare. Varför gjorde vi utställningen? I dagens Sverige
ser vi personer med någon form av utvecklingsstörning , en grupp som blir kallad
utvecklingsstörda eller med öknamn i negativ bemärkelse. Inte som personen Hans,
Johan eller... så. Med denna utställning ville deltagarna i kurserna visa att de är som
oss ”normalstörda” alltså ingen stor skillnad. Alla olika alla lika.
I kurserna Mitt Val år 2 Demokrati har deltagarna bland annat varit på ett studiebesök på Härnösands Rådhus. Den 25 maj hade vi ett möte - SV Arena - på Härnösands
Teater, där Eva Goes, Erik Lövgren, och Elisabet Jonnson deltog i panelen. Samtliga
har eller har haft demokratifrågor som sitt ansvarsområde inom politik på rikslandstings och kommunal nivå. Deltagarna samtalade om just demokrati för dem och
att de vill förändra synen från andra. ”Vi är faktiskt lika mycket värda som alla andra”
var en kommentar från en deltagare…
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I Häggdångers bygdegård har medlemmarna varit aktiva under året med olika aktiviteter. Kommande år planerar de att bygga en altan, tidigare har de renoverat bl.a kök.
I deras lokaler finns Antjärns Vävstuga, där pågår studiecirkel i vävning. Deltagarna
delar med sig av sina olika vävstilar och kunskaper. Under december månad har de
haft sina alster utställda i våra lokaler.
Samverkan sker med två av stadens litteratursällskap, Alfhild Agrell och Janne
Vängmansällskapet. Dramarepetitoner, teaterföreställningar, föreläsningar samt
dikt- och novelläsning har pågått under året.

Vårsta Diakoni har under tidig höst fått en arvsfondsanökan ( Växtkraft Vårsta) godkänd och SV är en samverkanspart, och deltar i ledningsmöten tillsammans med AF,
Härnösands kommun och Försäkringskassan. Projektet riktar sig till personer med
psykisk ohälsa. Studiecirklar, föreläsningar har startat och projektet fortgår under
2016 och 2017.

Kramfors

Under året ökade flyktingströmmarna markant
vilket även har avspeglat sig i vår verksamhet.
Under våren hölls två stycken SV-Arena på temat
Integration, hot eller möjlighet, en i Kramfors och
den andra i Nordingrå. Båda arenorna var välbesökta och samtalen livliga.
SV Arena Nordingrå

Tala svenska- grupper ledda av ickearvoderade cirkelledare har under året pågått på onsdagar på Kramfors bibliotek
samt under hösten även på gamla skolan i
Mjällom.
Dessutom hade vi under Smaka-på-HögaKusten mässan, en grupp unga ensamkommande flyktingtjejer som lagade mat
från sina länder, baserat på lokalproducerade råvaror. Detta såldes i ett tält på mässan, i små smakportioner, till nyfikna mässbesökare. Något som blev mycket uppskattat både av matlagarna och besökare.
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Under Smaka-på mässan passade vi även på att,
tillsammans med de andra studieförbunden, presentera folkbildningen. En strid ström av folk
passerade våra bord under dagen, och fick veta
mer om vår verksamhet samt prova på att göra
historiska smycken, vilket var en aktivitet som
vår ledare Malin Lannerhed höll i.
Marina Gyllander visar SVs verksamhet

Tillsammans med LRF deltog vi med en monter på Höga
kusten Game Fair. Många besökare minglade förbi, fick sig
en karamell, en broschyr om våra kurser samt lite samtal
om både skog och jakt.
Marina Gyllander SV
Roger Johansson och Ann-Louise Rydalm LRF

Under hösten hade vi en välbesökt föreläsning om
Högkänsliga barn. Förutom vetgiriga föräldrar
kom många från skola och barnomsorg för att få
veta mera om hur man känner igen ett högkänsligt
barn och vad man ska tänka på i samvaron med
ett sådant.
Leif Grytenius

Under året har vi tagit upp ett samarbete med Östbygdens byförening, Där har varit
såväl kulturarrangemang som läsecirkel, byaforskning och akvarellkurs.
Det känns väldigt trevligt att kunna erbjuda allmänmarknadskurser även utanför
tätorten.
En ny samarbetspartner har vi också fått i Utviks
bygdegårdsförening. Det har bjudits på både musik
och berättande i den vackra gamla skolan som föreningen huserar i.
Noratrion
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Tillsammans med Vibyggerå hembygdsförening har
vi varje måndagskväll under sommaren erbjudit
guidade vandringar till olika spännande platser i
världsarvet Höga Kusten.

I Kramfors kommun samarbetar vi med två
duktiga amatörteatersällskap.
Höga kusten teaterförening, som under året
satt upp två föreställningar, och börjar repetera in en tredje som kommer att ha premiär
under våren -16
Och Ovanmons revyn som varje år ger en revy
med egenproducerat material vilken 2015
hade 11 föreställningar för fullsatta hus.

Sollefteå

Vårt nära och utvecklande samarbete med
funktionshindrade har förutom de ordinarie
kulturarrangemangen under 2015 och de tidigare testerna med musikcirklar nu utvecklats
ytterligare. Vi har nu en permanent verksamhet på fasta tider där eleverna spelar och
sjunger i grupp på eftermiddagarna efter skolan.

Under andra halvan av 2016 har SV Sollefteå haft verksamhet för asylsökande i Gåsnäs, Näsåker. Vi har ett antal pedagogiskt välmeriterade volontärer med lång erfarenhet från läraryrket som handleder verksamheten. Denna verksamhet kvarstår under 2016 och kommer utvidgas till fler grupper och samlingsplatser runt om i kommunen.
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Våra kurser för motorsågskörkortet var uppskattade
och fulltecknade under året. 2015 var sista året innan
det krävs godkänt körkort för motorsåg och trycket var
därför stort. 2016 ser det ut att bli ett lugnare år men
nu kommer eventuellt även krav på röjsågskörkort vilket är ett annat område där vi tillhandahåller professionella kurser.

Kurserna i jägarexamen har under året bedrivits på 3 samlingsplatser i Junsele, Ramsele och Sollefteå vilket vi är ensamma om. SV anser att folkbildningen ska bedrivas
brett i hela kommunen och vi lägger ner mycket tid på att få detta att fungera.
Vår musikverksamhet har under 2015 utvecklats ytterligare. Våra replokaler, där vi
har en stor lokal som är utrustad och gratis för vem som helst att i studiecirkelform
utnyttja, är flitigt bokade. SV har också under året tillsammans med lokala aktörer
bildat en grupp som ska utveckla den lokala musik och livescenen. Starten skedde i
december och omfattade fram till årsskiftet flera akter av lokala band som genom
denna satsning erbjuds en scen att framföra sin musik på. Konceptet innehåller även
det vi kallar Musikverkstaden, där vi hoppas att musiker ska hitta varandra och nya
konstellationer ska uppstå för de som söker bandmedlemmar eller vill utveckla sig
själv och andra inom musiken. Satsningen kommer att fortsätta utvecklas kommande
år.

SV har fortsatt utveckla och samarbeta med kommunens aktiva bygdegårdar genom
kulturarrangemang, studiecirklar och andra projekt.

Inspirationsträff med SPF Gemenskaps styrelse i Sollefteå! Möte också med distriktets studieansvarig i SPF
Västernorrland
Ett härligt gäng som tänker arbeta med styrelseutbildning och erbjuda medlemmarna att komma igång med
studiecirkel "Mig lurar du inte" brottsförebyggande för
äldre!
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Örnsköldsvik

För 20:e året genomförde vi Spelmansstämman på Elimkyrkan, Örnsköldsvik. En dag
med musik i alla dess former. Ett samarbete Nolagillet och SV. Spelmansstämman
lockade många duktiga spelemän från hela länet.
Om rätten att bli älskad – Kanske Frankenstein? Enmansteater av och med Jens
Nilsson. En föreställning om utanförskap.
Om hat, rasism och döden. Men framförallt
en föreställning om livet och om vårt behov
av kärlek. Premiären var på Thuleteatern 3
oktober. Alla föreställningar spelades för
fulla hus på Thule teater, Örnsköldsvik. Ett
samarbete SV Västernorrland,
Fria Thule och Teater Västernorrland.

Foto: Lia Jacobi

SV Arena – med rubriken - Människor på flykt genom
Europa – Hur bra kan Örnsköldsvik vara på att ta emot?
På olika sätt kommer många nya människor till
Örnsköldsviks kommun. Örnsköldsvik behöver tillväxt
– hur får vi fler att vilja och välja att stanna i kommunen? Ett värdigt, rättsäkert och medmänskligt mottagande är grunden för detta. Kvällen gav tillfälle till dialog om flykting- och asylmottagandets utformning och
hantering. Många frågor ställdes, och fick också tydliga
svar. Många åsikter framfördes – diskuterades och argumenten testades. Ja, en bra kväll i SV Arenas absoluta
bästa form!
Högläsning för personer med demens. Med värme, tålamod och en stor portion inspiration har våra ledare även detta år arbetat med sina grupper. De har valt att läsa
olika böcker som deltagarna känt till sedan tidigare, och de har tittat på olika bilder
kopplade till boken. De har använt sig av tidskrifter som känts aktuella och igenkännande. Ett litet leende eller några ord är tydliga tecken på att läsestunden även
denna dag varit dagens höjdpunkt!
Under våren deltog 10 ¨hungriga¨ karlar
från LRF Björna/Trehörningsjö för att tillsammans med cirkelledare Birgit Sjökvist
lära sig mera inom matlagningens fantastiska värld. Att döma av vad vi fått höra var
det fem spännande kvällar med många goda
skratt, mycket god mat och tid att också
hinna prata med varandra under gemytliga
former. Mätta blev de också☺
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Finska föreningen Örnsköldsvik är en aktiv förening som samarbetar med SV. Många
aktiviteter genomförs varje vecka. Några exempel: finsk poesi- Runotupa, finsk litteratur, föreningsutveckling, finska mattraditioner, finlands historia, arbete med nationella minoriteter, teater, föredrag om Olavi Virta, Carl-Axel Gottlund, J V Snellman
och många flera ämnen erbjuds kontinuerligt i föreningens regi.
Peter Artedi – fiskforskningens fader. För
många inte alls lika känd som Linné. Men
Peter Artedi var kunnig inom många olika
områden, ingen hade dissekerat fiskarna
och räknat fenstrålarna som han! I samarbete med Anundsjö Hembygdsförening har
studiecirklar arbetat med att lära sig mera
om Peter Artedi född 1705 och uppväxt i
Anundsjö socken.
Att lära sig använda surfplatta och programmet Dialog Comai – bildkommunikation.
Med hjälp av detta program/app har deltagarna fått möjlighet att skapa en dialog på
ett enkelt och intuitivt sätt med hjälp av symbolbrickor fyllda med uttryck. Förutom
de färdiga uttrycken som inkluderas kan användaren skapa egna symbolbrickor med
hjälp av egna bilder/foton/kartor mm . Med stöd av cirkelledare Maj-Britt Berglund
Nyström har deltagarna fått lära sig att använda surfplattan och också att använda
kommunikationsprogrammet för att lättare kunna samtala med hjälp av Comais
symbolbrickor. En studiecirkel i samarbete med Afasiföreningen.
Starta band? Under hösten öppnade vi upp SVs
nya replokal på Sliperiet mitt i stan. En replokal
som är öppen för alla åldrar och musikaliteter. I
lokalen finns allt som behövs för att spela:
trummor, bas, keyboard, gitarrer, PA anläggning
och förstärkare. Några band har kommit igång,
men det finns tider och plats för flera. Välkomna!

