Studieprogram
Avdelning Västernorrland vår 2022

Plats för nytänkande

Välkommen till oss!
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen
folkbildningsorganisation med visionen om ett
samhälle där människor växer genom kunskap,
insikt och delaktighet. Studieförbundet
Vuxenskolan Västernorrland finns i hela länet.
I studieprogrammet hittar du ett urval av höstens
kurser och arrangemang. Det allra senast
uppdaterade utbudet hittar du på vår hemsida
www.sv.se/vasternorrland.
Där kan du också läsa mer om vår övriga
verksamhet, hur du blir cirkelledare hos oss och
om hur vi samverkar med föreningar och
organisationer.
På hemsidan ser du också öppettiderna på våra
kontor samt kontaktuppgifter till alla medarbetare.
Välkommen att höra av dig!
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Här finns vi :
ÖRNSKÖLDSVIK - Centralesplanaden 18
SOLLEFTEÅ - Järnvägsgatan 18 (Majoren)
KRAMFORS - Limstagatan 9
HÄRNÖSAND - Brunnhusgatan 6
SUNDSVALL/TIMRÅ/ÅNGE - Thulegatan 5
Hemsida: www.sv.se/vasternorrland
E-post: vasternorrland@sv.se
Telefon: 010- 175 55 80
Vi finns också på facebook
@studieforbundetvuxenskolan | Instagram
@svvasternorrland

Anmälningsvillkor Viktigt att känna
till
* Din anmälan är bindande.
* En studietimme omfattar 45 minuter om
inget annat anges.
* Kostnader för studielitteratur och ev.
material ingår ej i deltagaravgiften om
inget annat anges.
* Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade
hos oss vid resa till och från samt under
studiecirkeln.
* Du har möjlighet att ångra din anmälan
inom 14 dagar från den dag du anmält dig
hos oss.
* Vid avanmälan senare än 7 dagar före
kursstart tar vi ut en
administrationsavgift.
Start och kallelse
Cirka en vecka innan kursen startar, får
du en kallelse via vanlig post eller e-post,
beroende på vad du har valt i din
anmälan. Där finns lokal och tider för
kursen angivna. Med kallelsen följer också
en faktura. Har du redan betalat på annat
sätt, får du ingen faktura. Vid eventuella
ändringar eller för få anmälda för att
kursen ska starta, kontaktar vi dig.
Personuppgifter
Vi är måna om att behandla dina
uppgifter på ett tryggt och korrekt sätt.
Information kring hur Studieförbundet
Vuxenskolan hanterar personuppgifter går
att ta del av i SV:s integritetspolicy.
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Biodling för nybörjare Örnsköldsvik
En kurs för dig som är intresserad av
bin och biodling.
Kursen är upplagd så att du kan få
hjälp att skaffa egna bin under kursen.
Kursinnehåll
Grundkurs i biodling. Kursen ger
grundläggande kunskaper om bin och
biodlarens arbetsmoment i olika faser.
Kursdeltagarna ges möjlighet att skaffa
bin redan första året.
Under vårvintern träffas deltagarna
under 4-5 gånger för teori genomgång.
När bina börjar bli mer aktiva maj-juni,
så fortsätter utbildningen med praktisk
hantering av bin och bisamhällen.
Dessa tillfällen kommer att vara
förlagda till lördagar eller söndagar (är
väderberoende då det inte får regna när
man arbetar bin och bikupor).
Vi följer bina under en säsong och
kursen avslutas (augusti) med
invintring för att ge bina så goda
förutsättningar som möjligt att klara
den långa vintern.
Förkunskaper
Nybörjarkurs, inga förkunskaper krävs.
Material
Studiematerial (Kursbok) tillkommer på
avgiften Boken om biodling.
Skyddsutrustning i form av overall med
huva och handskar finns att låna.
Stövlar kan vara bra vid praktiskt
arbete.
Kursledare
Gunnar Ekman och Jan Mikaelsson
ÖRNSKÖLDSVIK
10 ggr | 1990 kr | 18.30-20.45
Start 2022-02-16
Ledare: Jan Mikaelsson

Betonggjutning Örnsköldsvik
Vad finns det för olika sorters betong,
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 vår .
Kursinnehåll
Du får lära dig grunderna för olika
betongblandningar.
Hur du använder olika form material.
Du kan göra en enkel gjutform till en
skål eller kruka av plastburkar.
Vi arbetar med mindre objekt men du
får också lära dig tekniken
för hur du gjuter större objekt.
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Du får gjuta sidobord 30x30cm eller
fågelbad + 2st pumpor.
Ledaren går igenom betong och formar
under kvällen.
Förkunskaper
Kursen passar dig som är nyfiken på
betong.
Du behöver inte ha någon tidigare
erfarenhet i ämnet.
Material
Allt material ingår.
Medtag arbetshandskar och oömma
kläder.
Kursledare
Linda Sjölund
se hemsida för mer info: https://
lindasjolunddesign.se/
ARNÄSVALL
1 ggr | 1190 kr | 18.00-21.00
Start 2022-03-24 | 2022-04-07
Ledare: Linda Sjölund

Jägarexamen
Har du ett intresse för djur, natur och
jakt? Kanske jägarexamen hägrar? Den
som skall jaga i Sverige behöver ha
kunskap om djur och natur, om viltvård,
jaktformer, jakthundar, vapenhantering
och skytte.
Grundläggande kurs för
jaktintresserade.
Kursinnehåll
Genom kursen får du teoretiska
kunskaper som behövs för att kunna
avlägga jägarexamen.
I denna kurs hjälper och vägleder även
ledarna dig kring övningskyttet på
skyttebanan Storsjöbygdens
Jaktskytteklubb. Obs avgift tillkommer
för ammunition och provavgift vid
skyttebanan.
När kursen är slut har du fått göra både
de teoretiska och praktiska
provmomenten.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Material
I kursavgiften ingår kursboken "Din väg
till jägarexamen" Säg till vid anmälan
om du redan har boken.
Kursledare
Arne Nilsson, Åke Nilsson och Patrik
Fjällström
Bra att veta
Tillkommer: kostnad teoriprov 500kr +
ta med ett fotografi till provtillfället.
OBS! Avgift för ammunition och
provavgift vid skyttebanan tillkommer
och ligger inte i denna deltagaravgift.

Vi kommer informera om skjutbanor
och hur man bokar tid för skjutövning.
ÖRNSKÖLDSVIK
10 ggr | 2355 kr | 18.30-21.00
Start 2022-11-23
Ledare: Arne Nilsson

Jaktledarutbildning
Jaktledarutbildning för dig som har
Jägarexamen och vill bli jaktledare.
Blivande jaktledare får tips på hur man
underlättar arbetet, delegerar ansvar
och hur man kan göra för att öka
säkerheten under jakt.
Kursinnehåll
Kursen innehåller bl a jaktledarens roll
och
ansvar, konflikthantering , jaktetik och
moral, jaktlagstiftningen m.m.
Jaktledarutbildning är en bra och viktig
utbildning för dig som ingår i ett jaktlag
eller ska vara jaktledare i ditt jaktlag.
Denna utbildning är avsedd både för
jaktledare och övriga medlemmar i
jaktlaget. Utbildningen syftar till att
klara ut skyldigheter och rättigheter
jaktledaren har och hjälper till att ge
stöd i rollen som ledare och coach. Allt
kanske inte är självklart när man leder
en jakt då nya och oväntade händelser
ofta sker. Hur hanterar man egentligen
alla de svåra frågor som kan uppstå
under en jakt?
Förkunskaper
Jägarexamen
Kursledare
Arne Nilsson
Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare finns även
kursen
”Eftersök”
”Locka älg”
ÖRNSKÖLDSVIK
4 ggr | 1490 kr | 18.30-21.00
Start 2022-03-20
Ledare: Arne Nilsson

För anmälan och mer information: 010-175 55 80| sv.se/vasternorrland

Locka Älg
Välkommen till en kurs för dig som är
intresserad av att prova på att locka på
älg.
Att kunna locka ger en ny dimension till
jakt, fotografering eller bara för en
häftig naturupplevelse!
Kursinnehåll
Du får lära dig älgens "språk" och hur
olika läten fungerar, olika metoder för
lock, och hur du kan använda den
kunskapen i olika situationer eller tider
på året.
Kursen avslutas med en kväll i skogen
då kursledaren demonstrerar älglock i
praktiken och förhoppningsvis bjuder på
en fantastisk upplevelse och närkontakt
med älg.
3 teoriträffar och en kväll utomhus.
Förkunskaper
Nyttiga förkunskaper: Jägarexamen
men ej ett krav.
Material
Egen utrustning: Fältmässiga kläder vid
utomhusmomenten.
Kursledare
Arne Nilsson
ÖRNSKÖLDSVIK
4 ggr | 1250 kr | 18.30-21.00
Start 2022-08-22
Ledare: Arne Nilsson

Eftersök
Utbildningen baseras på den
professionelle eftersöksjägaren Per
"Bula" Kristofferssons bok, riktar sig till
både erfarna och blivande
eftersöksjägare, inte just för
eftersökshundar.
Kursinnehåll
Du får kunskaper om det praktiska
eftersöket, träna på realistisk
skottplatsundersökning, samt
fördjupade kunskaper i t.ex. lagstöd,
hundsarbete och metoder.
Tips och råd om hur du tränar din hund.
5 Kurstillfällen
- teori
- teori
- praktik utomhus
- teori
- praktik utomhus
Förkunskaper
Jägarexamen
Material
Eftersöksjägaren Per "Bula"
Kristofferssons bok, som ingår i kursen.
Egen utrustning: Fältmässiga kläder vid
utomhusmomenten.
Kursledare
Arne Nilsson
ÖRNSKÖLDSVIK
5 ggr | 1350 kr | 18.30-21.00
Start 2022-10-10
Ledare: Arne Nilsson

Grundkurs i Tecken som
stöd - för alla som vill lära sig
tecken som stöd till det svenska
språket

Att använda tecken som stöd eller som
alternativ och komplement till talat
språk är en vanlig form av TAKK i
Sverige. Det passar alla åldrar och alla
människor har nytta av tecken men för
vissa personer är det livsnödvändigt för
att deras kommunikation ska fungera.
Tecknen som används är i de allra flesta
fall samma som används i Svenskt
Teckenspråk.
Kursinnehåll
Tecken som stöd - vad är det? Vi
blandar praktiska övningar och inlärning
av tecken, enskilt och tillsammans, med
sånger och filmklipp. Grundkursen
innehåller bl.a. handalfabetet, siffror,
färger, djur, mat, påklädning med
mycket mer.
Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper för
denna.
Material
En kurs på distans i realtid via Zoom,
du behöver endast en mailadress.
Kursledaren tillhandahåller
kursmaterialet.
Viktigt! Som deltagare behöver du ha
god internetuppkoppling och webbkameran igång. Se till att ha allt i
ordning en liten stund innan träffstart.
Du får en länk skickad till dig från
kursledaren inför varje träff.
Kursledare
Frida Björnler är teckenspråkstolk och
legitimerad förskollärare.
Hon har jobbat i många år med tecken
som stöd i förskolans värld för att stötta
barnens språkinlärning och har många
års erfarenhet av teckenspråk och
användning av teckeninlärning.
Hon har hållit kurser på distans för
både privatpersoner och arbetsgrupper
och ser nu fram emot att dela med sig
av tecken till dig som går grundkursen
för Tecken som stöd.
Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före
kursstart. Har du uppgett en mejladress
skickas kallelsen/fakturan på mejl,
annars kommer den med vanlig post.
Vi strävar efter att hålla hög kvalité på
våra kurser. Grupperna är små och våra
ledare erbjuds kontinuerligt
ledarutbildning.
5 ggr | 2500 kr | 19.00-20.15
Start 2022-03-01
Ledare: Frida Björnler

Barn med autism, föreläsning
med My JernkrokFunkismamma
Under denna föreläsning kommer My
Jernkrok föreläsa om barn med autism
och hur livet kan se ut i en familj med
diagnoser. My har själv autism och
ADHD samt två autistiska barn. Hon
bjuder på en inspirerande timme med
ett brett inifrånperspektiv och det
blandas med praktiska exempel och
handfasta råd. Efteråt kommer det att

För anmälan och mer information: 010-175 55 80| sv.se/vasternorrland

finnas möjlighet att ställa frågor och
titta på lite hjälpmedel My tagit med
sig. Varmt välkomna!"
Medverkande
My Jernkrok, även känd som
@Funkismamma på Instagram.
Kontot är ett av Sveriges största inom
autism, NPF och funkis i allmänhet.
My blandar mellan vetenskaplig fakta
och personliga erfarenheter samt
lyfter ämnen och andra personer som
rör funkisvärlden.
My utbildar också inom om autism och
hur det är att leva med NPF på ett
lättillgängligt och inspirerande sätt.
Med praktiska exempel, handfasta råd
samt nya perspektiv fångar hon
lyssnarnas intresse.
här hittar du mer info om My och
hennes verksamhet: https://
www.funkismamma.se/#/
Instagram: @Funkismamma
Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse före kursstart
med info via mail och sms.
ÖRNSKÖLDSVIK
1 ggr | 250 kr | 18.30-19.30
Start 2022-03-31
Ledare: My Jernkrok

Kustskeppare
I denna kurs i kustskepparintyg får du
fördjupande kunskaper om navigation
och sjömanskap.
Kustskepparintyget ger dig
behörigheten att framföra ett
fritidsfartyg större än 12 x 4 meter.
Kursinnehåll
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.
Förkunskaper
Förarintyg med båtpraktik.
Material
Samma studiematerial som till
förarbevis för fritidsbåt.
Kursledare
Anders Nilsson
Bra att veta.
Vi skickar dig en kallelse/faktura före
kursstart. Har du uppgett en mejladress
skickas kallelsen/fakturan på mejl,
annars kommer den med vanlig post.
Vi strävar efter att hålla hög kvalité på
våra kurser. Grupperna är små och våra
ledare erbjuds kontinuerligt
ledarutbildning.
ÖRNSKÖLDSVIK
8 ggr | 2490 kr | 18.00-21.00
Start 2022-04-06
Ledare: Anders Nilsson
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Förarbevis fritidsbåt Skärgårdsskeppare
Baskursen för dig som vill lära dig
grunderna i navigering, eller friska upp
gamla kunskaper för att skapa säkerhet
på sjön.
Kursinnehåll
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.
Förkunskaper
Den här kursen vänder sig till dig som
saknar erfarenhet eller har lite
erfarenhet av sjöliv.
Material
Studiematerial ingår i kursavgiften.
Kursledare
Anders Nilsson
Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare finns även
kursen ”Kustskeppare”
Bra att veta
Startar vid minst 9st anmälda.
Vi skickar dig en kallelse/faktura före
kursstart. Har du uppgett en mejladress
skickas kallelsen/fakturan på mejl,
annars kommer den med vanlig post.
Vi strävar efter att hålla hög kvalité på
våra kurser. Grupperna är små och våra
ledare erbjuds kontinuerligt
ledarutbildning.
ÖRNSKÖLDSVIK
10 ggr | 2690 kr | 18.00-21.15
Start 2022-04-04
Ledare: Anders Nilsson

Workshop - Fluid Art
Kursinnehåll
Fluid Acrylics art är ett sätt att måla
genom att hälla färger på duk och se
vilka mönster som uppstår. Tekniken
kallas också för fluid art, dirty pour och
pouring art.
För att skapa Fluid Acrylics behövs
alltså inga penslar, konstnären behöver
inte heller vara kunnig i måleritekniker.
Det är ett målarsätt för alla oavsett
kunskapsnivå.
Detta är ett fantastiskt sätt att ge
gamla saker nytt liv. Det är bara
fantasin som sätter gränser.
På den här sidan kan du klicka dig fram
och ser hur det kan gå till!
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https://www.youtube.com/watch?
v=cagHGb0oapo
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, passar både
dig som tidigare målat och du som är
nybörjare.
Material
Allt material ingår i kursavgiften.
Kursledare
Caroline Strindlund
Här kan du spana in Carolines egna
verk, Instagram: @carolain_art
Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före
kursstart.
Vi strävar efter att hålla hög kvalité på
våra kurser. Grupperna är små och våra
ledare erbjuds kontinuerligt
ledarutbildning.
ÖRNSKÖLDSVIK
1 ggr | 400 kr | 13.00-16.00
Start 2022-03-27
Ledare: Caroline Strindlund

Motorsågskörkort Nivå A+B
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.
Kursinnehåll
Regler, olycksrisker och utrustning.
Motorsågens och utrustningens skötsel
Allmän sågteknik
Trädfällning, planering och
bestämmelser
Kvistning och kapning
Genrep inför slutprov
Slutprov
Förkunskaper
inga förkunskaper krävs, ange vid
anmälan om du är nybörjare eller har
en viss vana.
Material
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 491.

Godkänd hjälm med hörselskydd och
visir.
Skyddshandskar. Första Förband.
Kursledare
P-O Hedström
Bra att veta
Startar vid minst 8st anmälda.
Helgkurs, lokalisering kan förekomma.
Vi skickar dig en kallelse/faktura före
kursstart. Har du uppgett en mejladress
skickas kallelsen/fakturan på mejl,
annars kommer den med vanlig post.
Vi strävar efter att hålla hög kvalité på
våra kurser. Grupperna är små och våra
ledare erbjuds kontinuerligt
ledarutbildning.
ÖRNSKÖLDSVIK
3 ggr | 5900 kr
Ledare: Perolov Hedström

Röjsågskörkort RA+RB
Lär dig att sköta och hantera röjsåg på
ett säkert och effektivt sätt, med mål
att klara röjsågskörkort.
Kursinnehåll
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.
Material
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.
Kursledare
P-O Hedström
Bra att veta
Startar vid minst 8st anmälda.
Helgkurs, lokalisering kan förekomma.
Vi skickar dig en kallelse/faktura före
kursstart. Har du uppgett en mejladress
skickas kallelsen/fakturan på mejl,
annars kommer den med vanlig post..
Vi strävar efter att hålla hög kvalité på
våra kurser. Grupperna är små och våra
ledare erbjuds kontinuerligt
ledarutbildning.
ÖRNSKÖLDSVIK
4 ggr | 4900 kr
Ledare: Perolov Hedström

För anmälan och mer information: 010-175 55 80| sv.se/vasternorrland

Konsten att älska sig
själv
”Förr kunde jag inte säga att jag älskar mig själv –
det kan jag idag.”
Din självkänsla återspeglas på allt i ditt liv, vilka
relationer du tycker att du är värd, hur du sätter dina
gränser, hur mycket du känner att du behöver anpassa
dig till andra. Till och med hur mycket pengar du tjänar
eller hur du tar hand om din hälsa. Allt styrs av bilden hur
du ser på dig själv och hur god självkänsla du har.
Om jag skulle be dig nämna alla du älskar, hur lång
tid skulle det ta innan du nämnde dig själv?
Behöver du tveka på den frågan då är detta kursen för
dig.
Ställ dig även frågan om du styr dina tankar eller om
dina tankar styr dig?
Jag har investerat både tid och pengar i min personliga
utveckling för att komma dit jag är idag. Till en plats där

jag har fjärrkontrollen på de tankar som hörs i mitt
huvud. Idag använder jag alla de nycklar jag själv fått,
för att nu hjälpa fler att gå från där jag var, till där jag är
idag.
Gör dig redo för en livsförändring
Nathalie Törnlund, är kursledare, författare och
föreläsare och hennes företags slogan är "Livet pågår nu"
och det genomsyrar hela hennes verksamhet. Nathalie vill
inspirera dig till att ta vara på varje dag och leva ditt liv i
dess fulla potential.
Föreläsning - ”Hur du genom dina tankar kan
förbättra ditt liv” , Tisdag 15 mars via ZOOM
Kurs – Konsten att älska sig själv!, Tisdag 29 Mars via
ZOOM

7

Häng med i Gla´ Kören - Sollefteå
Nu startar vårens Gla´kör!
Vi sjunger flerstämmig sång och denna termin inriktar vi oss
bland annat på vårkänslor.
Terminen består av 14 träffar och avslutas med en konsert.
Vi håller till på kulturskolan i Sollefteå.
Kursledare
Körledare är Anette Sjölander, utbildad musikpedagog med
mer än 15 års erfarenhet som körledare.
SOLLEFTEÅ
14 ggr | 850 kr | 17.00-18.30
Start 2022-02-13
Ledare: Anette Sjölander

Workshop - Fluid Art Sollefteå
Kursinnehåll
Fluid Acrylics art är ett sätt att måla genom att hälla färger på
duk och se vilka mönster som uppstår. Tekniken kallas också
för fluid art, dirty pour och pouring art.
För att skapa Fluid Acrylics behövs alltså inga penslar,
konstnären behöver inte heller vara kunnig i måleritekniker.
Det är ett målarsätt för alla oavsett kunskapsnivå.
Detta är ett fantastiskt sätt att ge gamla saker nytt liv. Det är
bara fantasin som sätter gränser.
På den här sidan kan du klicka dig fram och ser hur det kan
gå till!
https://www.youtube.com/watch?v=cagHGb0oapo
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, passar både dig som tidigare målat
och du som är nybörjare.
Material
Allt material ingår i kursavgiften.
Kursledare
Caroline Strindlund
Här kan du spana in Carolines egna verk, Instagram:
@carolain_art
SOLLEFTEÅ
1 ggr | 400 kr | 13.00-16.00
Start 2022-03-24
Ledare: Caroline Strindlund

8 ggr | 1590 kr | 18.30-20.15
Start 2022-04-07
Ledare: Loly Maria Dolores Garcia Aguiar

Jägarexamen - Sollefteå
Har du ett intresse för djur, natur och jakt? Kanske
jägarexamen hägrar? Den som skall jaga i Sverige behöver ha
kunskap om djur och natur, om viltvård, jaktformer,
jakthundar, vapenhantering och skytte.
Kursinnehåll
Genom kursen får du teoretiska kunskaper som behövs för att
kunna avlägga jägarexamen.
Under kursens gång går vi igenom allt från artkännedom,
säker vapenhantering till vilka regel som gäller. Vi kommer
även gå igenom jaktetiken som finns.
När kursen är slut har du fått göra de teoretiska
provmomenten och ledaren kommer att guida dig vidare för
praktiska övningar, OBS uppskjutning ingår ej i denna kurs.
Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper, bara en nyfikenhet kring
jägarexamen.
Material
I kursavgiften ingår kursboken "Din väg till jägarexamen" Säg
till vid anmälan om du redan har boken.
Kursledare
Henrik Nordeng
Bra att veta
Tillkommer: kostnad teoriprov 500kr + ta med ett fotografi till
provtillfället.
OBS! Avgift för ammunition och provavgift vid skyttebanan
tillkommer och ligger inte i denna deltagaravgift.
Vi kommer informera om skjutbanor och hur man bokar tid
för skjutövning.
SOLLEFTEÅ
10 ggr | 2355 kr | 18.00-21.00
Start 2022-03-23
Ledare: Henrik Nordeng

Spanska För Nybörjare
Spanska är världens näst största språk som talas av ca.330
miljoner människor. Spanskan är ett romanskt språk med
ursprung ur latin
Kursinnehåll
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.
Förkunskaper
Ingen förkunskap krävs.
SOLLEFTEÅ
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För anmälan och mer information: 010-175 55 80| sv.se/vasternorrland

Grundkurs i Tecken som stöd - för alla som
vill lära sig tecken som stöd till det svenska
språket
Att använda tecken som stöd eller som alternativ och
komplement till talat språk är en vanlig form av TAKK i
Sverige. Det passar alla åldrar och alla människor har nytta
av tecken men för vissa personer är det livsnödvändigt för att
deras kommunikation ska fungera. Tecknen som används är i
de allra flesta fall samma som används i Svenskt
Teckenspråk.
Kursinnehåll
Tecken som stöd - vad är det? Vi blandar praktiska övningar
och inlärning av tecken, enskilt och tillsammans, med sånger
och filmklipp. Grundkursen innehåller bl.a. handalfabetet,
siffror, färger, djur, mat, påklädning med mycket mer.
Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper för denna.
Material
En kurs på distans i realtid via Zoom, du behöver endast en
mailadress.
Kursledaren tillhandahåller kursmaterialet.
Viktigt! Som deltagare behöver du ha god
internetuppkoppling och webb-kameran igång. Se till att ha
allt i ordning en liten stund innan träffstart.
Du får en länk skickad till dig från kursledaren inför varje
träff.
Kursledare
Frida Björnler är teckenspråkstolk och legitimerad
förskollärare.
Hon har jobbat i många år med tecken som stöd i förskolans
värld för att stötta barnens språkinlärning och har många års
erfarenhet av teckenspråk och användning av teckeninlärning.
Hon har hållit kurser på distans för både privatpersoner och
arbetsgrupper och ser nu fram emot att dela med sig av
tecken till dig som går grundkursen för Tecken som stöd.
5 ggr | 2500 kr | 19.00-20.15
Start 2022-03-01
Ledare: Frida Björnler

Sollefteå kommun.
SOLLEFTEÅ
3 ggr | 5900 kr
Ledare: Perolov Hedström

Röjsågskörkort RA+RB - Sollefteå/Kramfors
Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och effektivt
sätt, med mål att klara röjsågskörkort.
Kursinnehåll
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.
Material
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.
Kursledare
P-O Hedström
Bra att veta
Startar vid minst 8st anmälda.
Helgkurs, lokalisering kan förekomma inom Kramfors och
Sollefteå kommun.
SOLLEFTEÅ
4 ggr | 4900 kr
Ledare: Perolov Hedström

Motorsågskörkort Nivå A+B Sollefteå/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 teoriträffar, skogsdagar samt ett
uppkörningstillfälle. Lokala variationer kan förekomma.
Kursinnehåll
Regler, olycksrisker och utrustning.
Motorsågens och utrustningens skötsel
Allmän sågteknik
Trädfällning, planering och bestämmelser
Kvistning och kapning
Genrep inför slutprov
Slutprov
Förkunskaper
inga förkunskaper krävs, ange vid anmälan om du är
nybörjare eller har en viss vana.
Material
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 491.
Godkänd hjälm med hörselskydd och visir.
Skyddshandskar. Första Förband.
Kursledare
P-O Hedström
Bra att veta
Startar vid minst 8st anmälda.
Helgkurs, lokalisering kan förekomma inom Kramfors och

För anmälan och mer information: 010-175 55 80| sv.se/vasternorrland
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Kom igång med din fondportfölj
Kom igång med din fondportfölj, här får du en guidning hur
du enkelt hemma själv kan bygga din ekonomiska framtid.
Kursinnehåll
Vi kommer bl.a. lära oss grunderna hur man ska tänka,
planera accelerera investeringar och minska riskerna och
mycket mer.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, viss datavana är en fördel.
Material
Medtag gärna dator/surfplatta om du har.
Kursledare
Joakim Högosta, (swedsec licenserad placeringsrådgivare)
SOLLEFTEÅ
3 ggr | 1190 kr | 13.00-15.00
Start 2022-04-27
Ledare: Joakim Högosta

SOLLEFTEÅ
1 ggr | 150 kr | 19.00-20.00
Start 2022-03-03
Ledare: Richard Tellström

Workshop! Lär dig nåltovning på ett litet kick
(eller stick) inför Alla hjärtans dag
Kursinnehåll
Under denna prova på kurs så kommer du lära dig grunderna
av att nåltova. Med inspiration inför alla hjärtans dag så får
du prova att tova ett hänge, både platt eller i 3D. Detta hänge
kan du sen använda i ris, babymobil eller i en prydnad.
Möjligheterna är stora med vad man kan göra.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Material
Materialet ingår i kurskostnaden och vi kommer använda oss
av ull, nål och dyna och allt finns på plats.
Kursledare
Irene Andersson är er ledare. Hon skapar fantastiska
fantasifulla figurer i ull. Du kan se mer av Irenes härliga
varelser och ullkreationer på Isia Arts - https://isiaarts0.webnode.se/ instagram: @isia.arts.and.crafts
SOLLEFTEÅ
1 ggr | 375 kr | 10.00-13.00
Start 2022-02-12
Ledare: Irene Andersson

Föreläsning med Richard Tellström Historieätande från gravlax och palt till
fredagsmys och dieter
”Den svenska mathistoriens bästa och värsta – Historieätande
från gravlax och palt till fredagsmys och dieter”
Föreläsningsinnehåll:
Föredrag av Richard Tellström om svenska mat- och
måltidshistoria, från den äldsta tiden över 1800-talets
vedspisinnovationer fram till 1950-talets amerikanska
grillning, skolmatens introduktion och 1990-talets tacopaj till
vår tids specialkostdieter och hur matkulturen beter sig i tider
av Covid-19. I föredraget lyfts också frågan hur
konsumtionsbeteenden på mat- och restaurangområdet
tänkas utvecklas under det kommande 2020-talet efter att
det flesta av oss verkar ha lyckats överleva en pandemi.
Medverkande
Richard Tellström är etnolog och docent i måltidskunskap, och
undersöker varför vi människor plockar samman en matkultur
för oss, och varför ätandet förändras genom vår levnad,
åldrar och när vi flyttar oss över landet och i världen. År 2017
var han sommarpratare i "Sommar i P1" och tog då upp
frågan: Vad är det som gör att vi lagar maträtter, serverar
dem i måltider när vi objektiv mening skulle lika bra överleva
på foderpellets? Han har också varit redaktör för TV-serierna
”Historieätarna” och julkalendern ”Tusen år till julafton”. Idag
är han författare, föreläsare och expert på Sveriges
Lantbruksuniversitets plattform ”SLU Future Food” och pratar
understundom mathistoria i TV4s Söndagsmorgnar. Han är
bördig från Sollefteå.
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För anmälan och mer information: 010-175 55 80| sv.se/vasternorrland

Leda Cirkel
Välkommen till Sv Västernorrlands cirkelledarutbildning
Brinner du för något och skulle vilja hålla kurs i det men inte vet hur du gör?
Gå denna cirkelledarutbildning och starta din kurs!
Vi bjuder in dig till cirkelledarutbildning för att du som cirkelledare både ska känna dig väl
rustad för att hålla i din studiecirkel och utvecklas i ditt ledarskap.
Denna utbildning är till för dig som är cirkelledare eller funderar på att bli cirkelledare och
håller i kurser för Studieförbundet Vuxenskolans regi. Under kvällen kommer vi tillsammans
att diskutera studiecirkelns grunder, pedagogik och ledarskap.
Du kommer även att få mer information om Studieförbundet Vuxenskolan samt möjlighet att
träffa andra cirkelledare och utbyta tankar och erfarenheter.
Örnsköldsvik, Centralesplanaden 18 - torsdag 24 februari
Sollefteå, Majoren, Järnvägsgata 18 - torsdag 17 mars
Digital via TEAMS
- torsdag 7 april
Sundsvall, Thulegatan 5
- torsdag 28 april

För mer info eller anmälan: vasternorrland@sv.se | 010-175 55 80
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Grundkurs i Tecken som stöd - för alla som
vill lära sig tecken som stöd till det svenska
språket
Att använda tecken som stöd eller som alternativ och
komplement till talat språk är en vanlig form av TAKK i
Sverige. Det passar alla åldrar och alla människor har nytta
av tecken men för vissa personer är det livsnödvändigt för att
deras kommunikation ska fungera. Tecknen som används är i
de allra flesta fall samma som används i Svenskt
Teckenspråk.
Kursinnehåll
Tecken som stöd - vad är det? Vi blandar praktiska övningar
och inlärning av tecken, enskilt och tillsammans, med sånger
och filmklipp. Grundkursen innehåller bl.a. handalfabetet,
siffror, färger, djur, mat, påklädning med mycket mer.
Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper för denna.
Material
En kurs på distans i realtid via Zoom, du behöver endast en
mailadress.
Kursledaren tillhandahåller kursmaterialet.
Viktigt! Som deltagare behöver du ha god
internetuppkoppling och webb-kameran igång. Se till att ha
allt i ordning en liten stund innan träffstart.
Du får en länk skickad till dig från kursledaren inför varje
träff.
Kursledare
Frida Björnler är teckenspråkstolk och legitimerad
förskollärare.
Hon har jobbat i många år med tecken som stöd i förskolans
värld för att stötta barnens språkinlärning och har många års
erfarenhet av teckenspråk och användning av teckeninlärning.
Hon har hållit kurser på distans för både privatpersoner och
arbetsgrupper och ser nu fram emot att dela med sig av
tecken till dig som går grundkursen för Tecken som stöd.
5 ggr | 2500 kr | 19.00-20.15
Start 2022-03-01
Ledare: Frida Björnler

Motorsågskörkort Nivå A+B Sollefteå/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 teoriträffar, skogsdagar samt ett
uppkörningstillfälle. Lokala variationer kan förekomma.
Kursinnehåll
Regler, olycksrisker och utrustning.
Motorsågens och utrustningens skötsel
Allmän sågteknik
Trädfällning, planering och bestämmelser
Kvistning och kapning
Genrep inför slutprov
Slutprov
Förkunskaper
inga förkunskaper krävs, ange vid anmälan om du är
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nybörjare eller har en viss vana.
Material
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 491.
Godkänd hjälm med hörselskydd och visir.
Skyddshandskar. Första Förband.
Kursledare
P-O Hedström
Bra att veta
Startar vid minst 8st anmälda.
Helgkurs, lokalisering kan förekomma inom Kramfors och
Sollefteå kommun.
SOLLEFTEÅ
3 ggr | 5900 kr
Ledare: Perolov Hedström

Röjsågskörkort RA+RB - Sollefteå/Kramfors
Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och effektivt
sätt, med mål att klara röjsågskörkort.
Kursinnehåll
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.
Material
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.
Kursledare
P-O Hedström
Bra att veta
Startar vid minst 8st anmälda.
Helgkurs, lokalisering kan förekomma inom Kramfors och
Sollefteå kommun.
SOLLEFTEÅ
4 ggr | 4900 kr
Ledare: Perolov Hedström

För anmälan och mer information: 010-175 55 80 | sv.se/vasternorrland

Jägarexamen - Kramfors
Har du ett intresse för djur, natur och jakt? Kanske
jägarexamen hägrar? Den som skall jaga i Sverige behöver ha
kunskap om djur och natur, om viltvård, jaktformer,
jakthundar, vapenhantering och skytte.
Kursinnehåll
Genom kursen får du teoretiska kunskaper som behövs för att
kunna avlägga jägarexamen.
Under kursens gång går vi igenom allt från artkännedom,
säker vapenhantering till vilka regel som gäller. Vi kommer
även gå igenom jaktetiken som finns.
När kursen är slut har du fått göra de teoretiska
provmomenten och ledaren kommer att guida dig vidare för
praktiska övningar, OBS uppskjutning ingår ej i denna kurs.
Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper, bara en nyfikenhet kring
jägarexamen.
Material
I kursavgiften ingår kursboken "Din väg till jägarexamen" Säg
till vid anmälan om du redan har boken.
Kursledare
Henrik Nordeng
Bra att veta
Tillkommer: kostnad teoriprov 500kr + ta med ett fotografi till
provtillfället.
OBS! Avgift för ammunition och provavgift vid skyttebanan
tillkommer och ligger inte i denna deltagaravgift.
Vi kommer informera om skjutbanor och hur man bokar tid
för skjutövning.
KRAMFORS
10 ggr | 2355 kr | 18.00-21.00
Start 2022-03-28
Ledare: Henrik Nordeng

Kom igång med din fondportfölj - Kramfors
Kom igång med din fondportfölj, här får du en guidning hur
du enkelt hemma själv kan bygga din ekonomiska framtid.
Kursinnehåll
Vi kommer bl.a. lära oss grunderna hur man ska tänka,
planera accelerera investeringar och minska riskerna och
mycket mer.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, viss datavana är en fördel.
Material
Medtag gärna dator/surfplatta om du har.
Kursledare
Joakim Högosta, (swedsec licenserad placeringsrådgivare)
KRAMFORS
3 ggr | 1190 kr | 18.00-20.15
Start 2022-04-21
Ledare: Joakim Högosta

Spanska För Nybörjare - Kramfors
Spanska är världens näst största språk som talas av ca.330
miljoner människor. Spanskan är ett romanskt språk med
ursprung ur latin
Kursinnehåll
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 | 1590 kr | 18.30-20.15
Start 2022-04-04
Ledare: Loly Maria Dolores Garcia Aguiar

Kursen vänder sig till dig som vill börja släktforska och vill
veta mer om vem du är och var du kommer ifrån
Kursinnehåll
Här lär du dig grunderna för släktforskning. När cirkeln är klar
kan du släktforska på egen hand.
Förkunskaper
Grundläggande datorvana krävs.
Material
För att delta behöver du ta med din egen dator till kursen.
Som nybörjare ingår abonnemang för släktforskarprogrammet
Arkiv Digital.
Kursledare
Agneta Sjöberg, Ann-Christin Jonsson och Agneta Hugosson,
medlemmar i Ådalens släktforskarförening.
KRAMFORS
8 ggr | 845 kr | 18.00-20.30
Start 2022-03-21
Ledare: Agneta Sjöberg

Workshop - Fluid Art Kramfors
Kursinnehåll
Fluid Acrylics art är ett sätt att måla genom att hälla färger på
duk och se vilka mönster som uppstår. Tekniken kallas också
för fluid art, dirty pour och pouring art.
För att skapa Fluid Acrylics behövs alltså inga penslar,
konstnären behöver inte heller vara kunnig i måleritekniker.
Det är ett målarsätt för alla oavsett kunskapsnivå.
Detta är ett fantastiskt sätt att ge gamla saker nytt liv. Det är
bara fantasin som sätter gränser.
På den här sidan kan du klicka dig fram och ser hur det kan
gå till!
https://www.youtube.com/watch?v=cagHGb0oapo
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, passar både dig som tidigare målat
och du som är nybörjare.
Material
Allt material ingår i kursavgiften.
Kursledare
Caroline Strindlund
Här kan du spana in Carolines egna verk, Instagram:
@carolain_art
KRAMFORS
1 ggr | 400 kr | 18.00-21.00
Start 2022-03-17
Ledare: Caroline Strindlund

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.
Kursinnehåll
Vi går igenom grundläggande tekniker, olika grunder och
moment med fokus på ringar.
Vi diskuterar form och design.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Material
Material ingår.
Kursledare
Ledare: Jack Doe Suokko, silversmed/konstnär
Läs mer om Jack Doe Design på
Facebook
Instagram
KRAMFORS
2 ggr | 1990 kr | 10.00-16.00
Start 2022-04-30
Ledare: Jack Suokko

Släktforskning Grundkurs

För anmälan och mer information: 010-175 55 80 | sv.se/vasternorrland
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Mitt Val
Varje röst är viktig!
Studier har visat att åtta av tio personer med
intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte
rösta (siffror från 2014). Det är ett demokratiskt
problem för det svenska samhället. Personer med
intellektuell funktionsnedsättning har inte ett
mindre intresse av samhällsfrågor än andra. Många
är beroende av olika insatser från samhället och
deras åsikter viktig och betydelsefull
SV anser att förbättrad tillgänglighet är en viktig
demokratifråga. Därför erbjuder vi nu aktiviteter
för göra allmänna val mer tillgängliga för personer
med intellektuell funktionsnedsättning genom ett
folkbildningsprojekt. Projektet görs tillsammans
med FUB (Riksförbundet för barn, unga, vuxna
med intellektuell funktionsnedsättning) och Inre
Ringen Sverige, FUB:s sektion för medlemmar med
intellektuell funktionsnedsättning.

Hur kan vi alla kan bidra till att demokratin
fungerar? Hur kan vi på olika sätt påverka de som
bestämmer i samhället? Vem får rösta och varför
ska du rösta? Vad är demokrati i landsting och
kommun? Vad är riksdagen? Vad är regeringen?
Vad är EU?
Vi tränar på hur det är att rösta i olika val och att
ställa frågor.
Val diskussion är en aktivitet där det är
cirkeldeltagarna som ställer frågor till inbjudna
politiker.
Inför valdiskussionen får deltagarna i studiecirkeln
träna på att framföra sin åsikt och att diskutera
med andra som kanske inte tycker likadant.
Politikerna kommer att erbjudas en utbildning i att
diskutera på lättförståelig svenska, för att kunna
ge tydliga svar.

Studiecirkeln Mitt val
Studiecirkeln Mitt val har som mål att öka viljan

Alla måste kunna vara med och påverka,
oavsett funktionsförmåga.

och kunskapen hos deltagarna att vara med att
påverka genom att delta i allmänna val. Innehållet

För mer information om studiecirklar kontakta
Vivi-Anne Olsson

i studiecirkeln är bl.a. Hur fungerar demokrati?

vivi-anne.olsson@sv.se | 070-62 62 635
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Biodling Härnösand
I den här kursen får du lära dig hur det vanliga arbetet som
biodlare går till - i både teori och praktik.
Kursinnehåll
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.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs då detta är en nybörjarkurs.
Material
-Biodling till nytta och nöje
-Min biodling - arbetsbok för deltagare
Bra att veta
De tre första träffarna (torsdagar) sker teoretiskt på
Studieförbundet Vuxenskolan, Brunnshusgatan 6A, Härnösand
Fr o m träff fyra, träffas vi på en bigård för att praktisera våra
kunskaper i tre helger under sommaren. Vi följer biåret.
För de praktiska momenten finns att låna utrustning: overall,
kupkniv och kupborste.
HÄRNÖSAND
8 ggr | 1990 kr | 18.30-20.45
Start 2022-04-21
Ledare: Tommy Lindqvist

gå till!
https://www.youtube.com/watch?v=cagHGb0oapo
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, passar både dig som tidigare målat
och du som är nybörjare.
Material
Allt material ingår i kursavgiften.
Kursledare
Caroline Strindlund
Här kan du spana in Carolines egna verk, Instagram:
@carolain_art
HÄRNÖSAND
1 ggr | 400 kr | 18.00-21.00
Start 2022-04-11
Ledare: Caroline Strindlund

Spanska För Nybörjare - Härnösand
Spanska är världens näst största språk som talas av ca.330
miljoner människor. Spanskan är ett romanskt språk med
ursprung ur latin
Kursinnehåll
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.
Förkunskaper
Ingen förkunskap krävs.
SOLLEFTEÅ
8 ggr | 1590 kr | 18.30-20.15
Start 2022-04-27
Ledare: Loly Maria Dolores Garcia Aguiar

Workshop - Fluid Art Härnösand
Kursinnehåll
Fluid Acrylics art är ett sätt att måla genom att hälla färger på
duk och se vilka mönster som uppstår. Tekniken kallas också
för fluid art, dirty pour och pouring art.
För att skapa Fluid Acrylics behövs alltså inga penslar,
konstnären behöver inte heller vara kunnig i måleritekniker.
Det är ett målarsätt för alla oavsett kunskapsnivå.
Detta är ett fantastiskt sätt att ge gamla saker nytt liv. Det är
bara fantasin som sätter gränser.
På den här sidan kan du klicka dig fram och ser hur det kan

Grundkurs i Tecken som stöd - för alla som vill
lära sig tecken som stöd till det svenska språket
Att använda tecken som stöd eller som alternativ och
komplement till talat språk är en vanlig form av TAKK i
Sverige. Det passar alla åldrar och alla människor har nytta
av tecken men för vissa personer är det livsnödvändigt för att
deras kommunikation ska fungera. Tecknen som används är i
de allra flesta fall samma som används i Svenskt
Teckenspråk.
Kursinnehåll
Tecken som stöd - vad är det? Vi blandar praktiska övningar
och inlärning av tecken, enskilt och tillsammans, med sånger
och filmklipp. Grundkursen innehåller bl.a. handalfabetet,
siffror, färger, djur, mat, påklädning med mycket mer.
Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper för denna.
Material
En kurs på distans i realtid via Zoom, du behöver endast en
mailadress.
Kursledaren tillhandahåller kursmaterialet.
Viktigt! Som deltagare behöver du ha god
internetuppkoppling och webb-kameran igång. Se till att ha
allt i ordning en liten stund innan träffstart.

För anmälan och mer information: 010-175 55 80 | sv.se/vasternorrland
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Du får en länk skickad till dig från kursledaren inför varje
träff.
Kursledare
Frida Björnler är teckenspråkstolk och legitimerad
förskollärare.
Hon har jobbat i många år med tecken som stöd i förskolans
värld för att stötta barnens språkinlärning och har många års
erfarenhet av teckenspråk och användning av teckeninlärning.
Hon har hållit kurser på distans för både privatpersoner och
arbetsgrupper och ser nu fram emot att dela med sig av
tecken till dig som går grundkursen för Tecken som stöd.
5 ggr | 2500 kr | 19.00-20.15
Start 2022-03-01
Ledare: Frida Björnler

Litteratur och en uppkörning ingår i priset.
Kursledare
P-O Hedström
Bra att veta
Startar vid minst 8st anmälda.
Helgkurs, lokalisering kan förekomma.
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du
uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl,
annars kommer den med vanlig post..
Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna
är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.
HÄRNÖSAND
4 ggr | 4900 kr
Ledare: Perolov Hedström

Motorsågskörkort Nivå A+B Härnösand

Föreläsning med Richard Tellström Historieätande från gravlax och palt till
fredagsmys och dieter

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.
Kursinnehåll
Regler, olycksrisker och utrustning.
Motorsågens och utrustningens skötsel
Allmän sågteknik
Trädfällning, planering och bestämmelser
Kvistning och kapning
Genrep inför slutprov
Slutprov
Förkunskaper
inga förkunskaper krävs, ange vid anmälan om du är
nybörjare eller har en viss vana.
Material
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 491.
Godkänd hjälm med hörselskydd och visir.
Skyddshandskar. Första Förband.
Kursledare
P-O Hedström
Bra att veta
Startar vid minst 8st anmälda.
Helgkurs, lokalisering kan förekomma.
HÄRNÖSAND
3 ggr | 5900 kr
Ledare: Perolov Hedström

Röjsågskörkort RA+RB - Härnösand
Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och effektivt
sätt, med mål att klara röjsågskörkort.
Kursinnehåll
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.
Material
För att få röjsågskörkort nivå RA + RB ska man klara både ett
teoretiskt prov och ett praktiskt prov för varje nivå.
Egen utrustning krävs.
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”Den svenska mathistoriens bästa och värsta – Historieätande
från gravlax och palt till fredagsmys och dieter”
Föreläsningsinnehåll:
Föredrag av Richard Tellström om svenska mat- och
måltidshistoria, från den äldsta tiden över 1800-talets
vedspisinnovationer fram till 1950-talets amerikanska
grillning, skolmatens introduktion och 1990-talets tacopaj till
vår tids specialkostdieter och hur matkulturen beter sig i tider
av Covid-19. I föredraget lyfts också frågan hur
konsumtionsbeteenden på mat- och restaurangområdet
tänkas utvecklas under det kommande 2020-talet efter att
det flesta av oss verkar ha lyckats överleva en pandemi.
Medverkande
Richard Tellström är etnolog och docent i måltidskunskap, och
undersöker varför vi människor plockar samman en matkultur
för oss, och varför ätandet förändras genom vår levnad,
åldrar och när vi flyttar oss över landet och i världen. År 2017
var han sommarpratare i "Sommar i P1" och tog då upp
frågan: Vad är det som gör att vi lagar maträtter, serverar
dem i måltider när vi objektiv mening skulle lika bra överleva
på foderpellets? Han har också varit redaktör för TV-serierna
”Historieätarna” och julkalendern ”Tusen år till julafton”. Idag
är han författare, föreläsare och expert på Sveriges
Lantbruksuniversitets plattform ”SLU Future Food” och pratar
understundom mathistoria i TV4s Söndagsmorgnar. Han är
bördig från Sollefteå.
Varmt välkommen med din anmälan!
Bra att veta
Vi skickar en faktura eller betala med Klarna.
Håll utkik på vår hemsidan för med info kring lokal.
1 ggr | 150 kr | 19.00-20.00
Start 2022-03-02

Barn med autism, föreläsning med My JernkrokFunkismamma
Under denna föreläsning kommer My Jernkrok föreläsa om
barn med autism och hur livet kan se ut i en familj med
diagnoser. My har själv autism och ADHD samt två autistiska
barn. Hon bjuder på en inspirerande timme med ett brett
inifrånperspektiv och det blandas med praktiska exempel och
handfasta råd. Efteråt kommer det att finnas möjlighet att
ställa frågor och titta på lite hjälpmedel My tagit med sig.
Varmt välkomna!"
Medverkande
My Jernkrok, även känd som @Funkismamma på Instagram.
Kontot är ett av Sveriges största inom autism, NPF och funkis
i allmänhet.
My blandar mellan vetenskaplig fakta och personliga
erfarenheter samt
lyfter ämnen och andra personer som rör funkisvärlden.
My utbildar också inom om autism och hur det är att leva med
NPF på ett lättillgängligt och inspirerande sätt.

För anmälan och mer information: 010-175 55 80 | sv.se/vasternorrland

Med praktiska exempel, handfasta råd samt nya perspektiv
fångar hon lyssnarnas intresse.
här hittar du mer info om My och hennes verksamhet:
https://www.funkismamma.se/#/
Instagram: @Funkismamma
1 ggr | 250 kr | 18.30-19.30
Start 2022-03-30
Ledare: My Jernkrok

Jägarexamen - Härnösand
Har du ett intresse för djur, natur och jakt? Kanske
jägarexamen hägrar? Den som skall jaga i Sverige behöver ha
kunskap om djur och natur, om viltvård, jaktformer,
jakthundar, vapenhantering och skytte.
Kursinnehåll
Genom kursen får du teoretiska kunskaper som behövs för att
kunna avlägga jägarexamen.
Under kursens gång går vi igenom allt från artkännedom,
säker vapenhantering till vilka regel som gäller. Vi kommer
även gå igenom jaktetiken som finns.
När kursen är slut har du fått göra de teoretiska
provmomenten och ledaren kommer att guida dig vidare för
praktiska övningar, OBS uppskjutning ingår ej i denna kurs.
Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper, bara en nyfikenhet kring
jägarexamen.
Material
I kursavgiften ingår kursboken "Din väg till jägarexamen" Säg
till vid anmälan om du redan har boken.
Kursledare
Henrik Nordeng
Bra att veta
Tillkommer: kostnad teoriprov 500kr + ta med ett fotografi till
provtillfället.
OBS! Avgift för ammunition och provavgift vid skyttebanan
tillkommer och ligger inte i denna deltagaravgift.
Vi kommer informera om skjutbanor och hur man bokar tid
för skjutövning.
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du
uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl,
annars kommer den med vanlig post.
Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna
är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.
Härnösand
10 ggr | 2355 kr | 18.00-21.00
Start 2022-03-23
Ledare: Henrik Nordeng

För anmälan och mer information: 010-175 55 80 | sv.se/vasternorrland
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Biodling Grundkurs - Teori
Vad behöver man kunna för att starta en biodling och sedan
driva den på ett hållbart sätt?
Kursinnehåll
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 årstidernas utveckling genom det.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Material
Elev/arbetsbok ingår i deltagaravgiften.
Ledaren kommer att visa olika böcker för biodling, om man
inte har någon.
Dessa går att beställa vid första kurstillfället och ligger
utanför kursavgiften
SUNDSVALL
8 ggr | 1990 kr | 18.30-20.45
Start 2022-03-07
Ledare: Lars Åkerlund

Konsten att älska sig! -DIGITALKURS”Förr kunde jag inte säga att jag älskar mig själv – det kan
jag idag.”
Din självkänsla återspeglas på allt i ditt liv, vilka relationer du
tycker att du är värd, hur du sätter dina gränser, hur mycket
du känner att du behöver anpassa dig till andra. Till och med
hur mycket pengar du tjänar eller hur du tar hand om din
hälsa. Allt styrs av bilden hur du ser på dig själv och hur god
självkänsla du har.
Om jag skulle be dig nämna alla du älskar, hur lång tid skulle
det ta innan du nämnde dig själv?
Behöver du tveka på den frågan då är detta kursen för dig.
Ställ dig även frågan om du styr dina tankar eller om dina
tankar styr dig?
Jag har investerat både tid och pengar i min personliga
utveckling för att komma dit jag är idag. Till en plats där jag
har fjärrkontrollen på de tankar som hörs i mitt huvud. Idag
använder jag alla de nycklar jag själv fått, för att nu hjälpa
fler att gå från där jag var, till där jag är idag.
Gör dig redo för en livsförändring.
Kursinnehåll
Denna kurs sträcker sig över 5 veckor där vi möts online 60
minuter, 1 gång i veckan, i grupp.
Kraften att göra en sådan här resa i grupp är stor, då du dels
får känna att du inte är ensam, dels får du energi av att ni
tillsammans kommer framåt i er utveckling. Under
kurstillfällena kommer du att få med dig kunskap, förståelse
samt nycklar för hur du själv ska kunna älska dig själv mer
och få ett ännu bättre liv. Tiden tillsammans kommer både
innebära att jag föreläser, men du kommer även få jobba
aktivt med olika övningar. Vid några av tillfällena kommer det
även meditationer eller visualiseringsövningar. Utöver det,
kommer du även att få med dig några övningar som du gör
mellan kurstillfällena.
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Kraften i dessa veckor är att du kommer få med dig verktyg
för hur du ska kunna få bestående resultat utan att falla
tillbaka i gamla tankebanor och mönster.
Min garanti till dig är att du kommer att må väldigt bra av att
ta detta steg. Du kommer känna dig gladare, mer fylld av
kärlek, ett inre lugn och du kommer skapa en högre
medvetenhet kring dina tankar och börja tänka mer
gynnsamma tankar om dig själv. Du kommer också känna dig
modigare och våga ta för dig mer av livet och göra mer av det
du vill.
Livet pågår nu – it is your time to shine!
Förkunskaper
Inga förberedelser krävs, mer än att du går in i kursen med
ett öppet sinne.
Material
Då kursen sker online via Zoom kan det vara bra med en
dator och en bra nätverksuppkoppling. Men det går också bra
att delta via sin mobil eller Surfplatta.
Kursledare
Nathalie Törnlund, författare och föreläsare och hennes
företags slogan är "Livet pågår nu" och det genomsyrar hela
hennes verksamhet. Nathalie vill inspirera dig till att ta vara
på varje dag och leva ditt liv i dess fulla potential
Läs mer om Nathalie Törnlund
Facebook
Instagram
5 ggr | 3990 kr | 18.30-19.30
Start 2022-03-29
Ledare: Nathalie Törnlund

"Hur du genom dina tankar kan förbättra ditt
liv" -DIGITAL FÖRELÄSNING”Förr kunde jag inte säga att jag älskar mig själv – det kan
jag idag.”
Din självkänsla återspeglas på allt i ditt liv, vilka relationer du
tycker att du är värd, hur du sätter dina gränser, hur mycket
du känner att du behöver anpassa dig till andra. Till och med
hur mycket pengar du tjänar eller hur du tar hand om din
hälsa. Allt styrs av bilden hur du ser på dig själv och hur god
självkänsla du har.
Om jag skulle be dig nämna alla du älskar, hur lång tid skulle
det ta innan du nämnde dig själv?
Behöver du tveka på den frågan då är detta kursen för dig.
Ställ dig även frågan om du styr dina tankar eller om dina
tankar styr dig?
Jag har investerat både tid och pengar i min personliga
utveckling för att komma dit jag är idag. Till en plats där jag
har fjärrkontrollen på de tankar som hörs i mitt huvud. Idag
använder jag alla de nycklar jag själv fått, för att nu hjälpa
fler att gå från där jag var, till där jag är idag.
Gör dig redo för en livsförändring.
Livet pågår nu – it is your time to shine!
Föreläsare
Nathalie Törnlund, författare och föreläsare och hennes
företags slogan är "Livet pågår nu" och det genomsyrar hela
hennes verksamhet. Nathalie vill inspirera dig till att ta vara
på varje dag och leva ditt liv i dess fulla potential.
Läs mer om Nathalie Törnlund

För anmälan och mer information: 010-175 55 80 | sv.se/vasternorrland

Facebook
Instagram
Material
Då kursen sker online via Zoom kan det vara bra med en
dator och en bra nätverksuppkoppling. Men det går också bra
att delta via sin mobil eller Surfplatta.
Kursledare
Nathalie Törnlund, författare och föreläsare och hennes
företags slogan är "Livet pågår nu" och det genomsyrar hela
hennes verksamhet. Nathalie vill inspirera dig till att ta vara
på varje dag och leva ditt liv i dess fulla potential
1 ggr | 250 kr | 18.30-19.30
Start 2022-03-15
Ledare: Nathalie Törnlund

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.
Kursinnehåll
Vi går igenom grundläggande tekniker, olika grunder och
moment med fokus på ringar.
Vi diskuterar form och design.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Material
Material ingår.
Kursledare
Ledare: Jack Doe Suokko, silversmed/konstnär
Läs mer om Jack Doe Design på
Facebook
Instagram
Utvecklingsmöjligheter
Kursen i silversmide är lämplig för både nybörjare och
fortsättare.
SUNDSVALL
2 ggr | 1990 kr | 10.00-16.00
Start 2022-05-07
Ledare: Jack Suokko

lära sig tecken som stöd till det svenska språket
Att använda tecken som stöd eller som alternativ och
komplement till talat språk är en vanlig form av TAKK i
Sverige. Det passar alla åldrar och alla människor har nytta
av tecken men för vissa personer är det livsnödvändigt för att
deras kommunikation ska fungera. Tecknen som används är i
de allra flesta fall samma som används i Svenskt
Teckenspråk.
Kursinnehåll
Tecken som stöd - vad är det? Vi blandar praktiska övningar
och inlärning av tecken, enskilt och tillsammans, med sånger
och filmklipp. Grundkursen innehåller bl.a. handalfabetet,
siffror, färger, djur, mat, påklädning med mycket mer.
Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper för denna.
Material
En kurs på distans i realtid via Zoom, du behöver endast en
mailadress.
Kursledaren tillhandahåller kursmaterialet.
Viktigt! Som deltagare behöver du ha god
internetuppkoppling och webb-kameran igång. Se till att ha
allt i ordning en liten stund innan träffstart.
Du får en länk skickad till dig från kursledaren inför varje
träff.
Kursledare
Frida Björnler är teckenspråkstolk och legitimerad
förskollärare.
Hon har jobbat i många år med tecken som stöd i förskolans
värld för att stötta barnens språkinlärning och har många års
erfarenhet av teckenspråk och användning av teckeninlärning.
Hon har hållit kurser på distans för både privatpersoner och
arbetsgrupper och ser nu fram emot att dela med sig av
tecken till dig som går grundkursen för Tecken som stöd.
5 ggr | 2500 kr | 19.00-20.15
Start 2022-03-01
Ledare: Frida Björnler

Workshop - Fluid Art Sundsvall
Kursinnehåll
Fluid Acrylics art är ett sätt att måla genom att hälla färger på
duk och se vilka mönster som uppstår. Tekniken kallas också
för fluid art, dirty pour och pouring art.
För att skapa Fluid Acrylics behövs alltså inga penslar,
konstnären behöver inte heller vara kunnig i måleritekniker.
Det är ett målarsätt för alla oavsett kunskapsnivå.
Detta är ett fantastiskt sätt att ge gamla saker nytt liv. Det är
bara fantasin som sätter gränser.
På den här sidan kan du klicka dig fram och ser hur det kan
gå till!
https://www.youtube.com/watch?v=cagHGb0oapo
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, passar både dig som tidigare målat
och du som är nybörjare.
Material
Allt material ingår i kursavgiften.
Kursledare
Caroline Strindlund
Här kan du spana in Carolines egna verk, Instagram:
@carolain_art
SUNDSVALL
1 ggr | 400 kr | 18.00-21.00
Start 2022-04-24
Ledare: Caroline Strindlund

Grundkurs i Tecken som stöd - för alla som vill

För anmälan och mer information: 010-175 55 80 | sv.se/vasternorrland
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