Cirklar med guldkant
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN VÄSTMANLAND VÅREN 2018
Studieförbundet Vuxenskolan tar vara på
människors kompetens och engagemang
och bidrar på olika sätt ett livslångt lärande. Vi vet att många oavsett ålder vill
lära sig nya saker, förnya eller fördjupa
sig i ett mångårigt intresse. ”Cirklar med
guldkant” möjliggör detta, för de som av
olika anledningar, är lediga dagtid.

KONST OCH
KONSTHANTVERK
Tovning för den late
Nunotovning innebär att
ull läggs på ett underlag av
tyg i naturmaterial. Siden,
bomull, lin.
Ledare: Silpa Laitio-Karlsson
Ons 7 febr kl 14.00–
Ånghammarg 5, Västerås
2 ggr • 10 tim • 1100 kr

Material till en sjal ingår.

Måla Akvarell
Genom praktiska och enkla
målningsövningar får vi
upptäcka konstnären i var
och en av oss.
Ledare: Christina Landemalm.
Tis 13 febr kl 13.30–15.45
Östra kyrkog 3, Västerås
7 ggr • 14 tim • 1050 kr

HISTORIA
Släktforskning, nyb
Ledare: Bengt Eriksson,
erfaren släktforskare.
Onsd 14 febr kl 9.30–11.45
Östra kyrkog 3, Västerås
5 ggr • 10 tim • 975 kr

Arkiv digital ingår.

Minns gamla Köping
Upplev Köping från 1860-talet fram till våra dagar med
hjälp av gamla foton och ett
genuint kunnande av vår
cirkelledare
Ledare: Sten Lindqvist,
Köpingshistoriker och hembygdsforskare.
SV-huset. Köping
8 ggr • 16 tim • 850 kr

MUSIK

Gjuta betong
Du får gjuta egna alster och
använda dig av ledarens
formar, mosaik och stenar.
Ledare: Margret Haid.
Tors 14 juni/ Tors 16 aug
Källtorpsv 37, Västerås (hos
ledaren)

Munspel, forts
Inlärning på gehör.
Tungbasning
Ledare: John-Erik Hammarberg, riksspelman.
Mån 29 jan kl 14.00–15.30
ungefär varannan vecka
Östra kyrkog 3, Västerås

Fika ingår.

Medtag eget munspel G-dur.

2 ggr • 6 tim • 600 kr

5 ggr • 10 tim • 900 kr

HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

DIGITALA MEDIA

Yoga pensionärer
Vi gör enkla yogaövningar
på en stol, för ökad rörlighet
och smidighet.
Ledare: Anna-Lena Nordin-Sederowsky.
SV-huset, Köping

Android surfplatta/
mobiltelefon, forts
För dig som vill lära dig mer
Ledare: Elisabet Mikaelsson.
Ons 21 febr 9.30–11.45
SV-huset, Köping
4 ggr • 15 tim • 650 kr

10 ggr • 10 timmar • 850 kr

Ta med egen android surfplatta/mobil

Livsmod, Livsglädje
och livsmening
Existentiell hälsa. Ditt
förhållningssätt till de stora
livsfrågorna avgör vilka val
du gör i livet, på vilket sätt
du hanterar motgångar och
om du tar tillvara de möjligheter som livet erbjuder.
Ledare: Lena Bergquist.
Östra kyrkog 3, Västerås
Mån 5 mars kl 13.00–17.00

Ipad/Iphone, nyb
Grundläggande kunskap
Ledare: Elisabet Mikaelsson.
Ons 10 jan kl 9.30–11.45
SV-huset, Köping

Klädsel: mjukisbyxor & t-shirt

5 ggr • 15 timmar • 750 kr

Ta med egen iPad/iPhone

1 ggr • 4 timmar • 380 kr

Fika ingår

Samtalsgrupper för seniorer

SV Västmanland har fått stöd från Arvsfonden för att utveckla metoder för samtalsgrupper kring livsfrågor, existentiell
och psykisk hälsa. Projektet kommer att erbjuda samtalsgrupper på centrala platser, t ex vårdcentraler, och använder
beprövad samtalsgruppsmetod för ökad existentiell och
psykisk hälsa.

STUDIEFÖRBUNDET
VUXENSKOLAN
SV är en lokal kraft! Över 200 kontor finns fördelade över hela landet,
från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Det är unikt! Ingen annan
arrangör av studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar finns
så närvarande mitt i vardagen som just SV. Oavsett storstad eller
landsbygd, så finns SV där – nära!
I Västmanland har SV verksamhet i alla kommuner. SVs samarbetar
med en mängd organisationer och föreningar på både nationell och
lokal nivå. SPF Seniorerna, som har 15 avdelningar i Västmanland,
är en viktig medlemsorganisation för SV.
I en studiecirkel träffas deltagarna regelbundet för att studera, diskutera eller
öva sig på något tillsammans. Studiecirkeln kan handla om nästan vad som helst.
Man kan till exempel studera spanska, diskutera miljöfrågor, lära sig spela dragspel eller starta ett band.
Exempel på kurser:
● Släktforskning ● Minns gamla Köping ● Matlagning ● Alla kan surfa
● Data för seniorer ● Litteratur ● Vävning ● Knyppling ● Akvarellmålning
● Porslinsmålning ● Mindfulness ● Yoga ● Existentiell hälsa ● Starta band
● Dragspel ● Kör för de som tror att de inte kan sjunga ● Linedance
● Jakthorn ● Motorsågskörkort ● Röjsåg ● Betonggjutning ● Silversmide
● Möbelomklädsel ● Mjölksyrning av grönsaker ● Spanska

Bli kursledare!

Vill du bli kursledare eller starta en egen cirkel tillsammans med
några vänner? Har du ett eget intresse du vill utveckla tillsammans
med andra? Eller har du kunskaper du brinner för att dela med dig av?
Hör av dig till oss – vi hjälper dig att komma i gång som cirkelledare!

VÄSTERÅS
Östra kyrkogatan 3
722 15 Västerås

ARBOGA
Jädersvägen 1
732 34 Arboga

KÖPING
Stora Gatan 21
731 31 Köping

KUNGSÖR
Drottninggatan 21
736 21 Kungsör

vastmanland@sv.se • tel vx 021-12 80 85 • sv.se/vastmanland • facebook.com/SVVastmanland

