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Hållbarhet är ett ord som väcker de 
flesta människors engagemang i dag. Stu-
dieförbundet Vuxenskolan är en del i det 
viktiga hållbarhetsarbete som bedrivs för 
att göra skillnad på kort och lång 
sikt. En del av hållbarhets- 
begreppet kan handla om 
ekologisk hållbarhet, 
en annan om ekono-
misk hållbarhet och 
en tredje om social 
hållbarhet. I mittupp-
slaget kan du läsa mer 
om SVs upprop kring 
vad vi kallar hållbar-
hetslyftet.

I vår avdelning Göte-
borgsregionen Sydost som 
består av våra kommuner Alingsås, 
Lerum, Partille och Mölndal, kan du fin-
na exempel på kurser och arrangemang 
som på ett inspirerande och trevligt sätt 
bidrar till ökad kunskap inom exempelvis 

begreppet hållbarhet. Här finns aktivi-
teter som stadsodling, höns i trädgård, 
hydroponisk odling, anhörigcirklar, samt 
kurser för småföretagare. Bredden i vår 

verksamhet är vi stolta över. Mång-
falden visar på att vi är olika 

och att olika är bra. 
Vi behöver förkovra 

oss inom olika ämnen 
under olika faser i livet 
och det vill vi på SV 
spegla och erbjuda. 
Så ta del av vårt rika 
utbud och tänk till på 

vad du behöver och vill 
förkovra dig inom i höst. 

Kanske något helt annat än 
det som du vanligtvis sysslar 

med? Jag hoppas att du hittar det 
du längtar till hos oss. Varmt välkommen! 

Ann-Marie Winberg 
Chef SV Göteborgsregionen Sydost

Välkommen till en spännande och 
innehållsrik hösttermin hos oss på SV!

Anmälan Observera att vi inte regelmäs-
sigt skickar bekräftelse på att vi mottagit 
din anmälan. Vi skickar en kallelse före 
kursstart. SV förbehåller sig rätten att 
ställa in en kurs före start om vi inte har 
tillräckligt många deltagare. Du har då 
rätt att återfå betald kursavgift. 

Ångerrätt, avbokning och avanmälan 
Du har rätt att ångra dig och avboka din 
anmälan genom att meddela oss skriftligt 
inom 14 dagar efter det att du anmält dig. 
Om kursen har startat och du har deltagit 
vid en sammankomst har du accepterat 
att avstå från ångerrätten. Förutom ång-
errätten är anmälan bindande. Om du 
återtar din anmälan efter att ångerrätten 
förfallit men innan kursen startat tar vi ut 
en administrationsavgift: 
• avbokar du senast 7 dagar före start de-
biteras en administrationsavgift på 10 % 
av kursavgiften, dock lägst 100 kr 
• vid senare avbokning än 7 dagar före 
start debiteras du halva kursavgiften. 
• om du avbryter en påbörjad kurs tar vi 
ut full kursavgift. 
• avanmäler du dig eller avbryter kursen 
p.g.a. sjukdom eller avflyttning från orten 
återbetalas del av kursavgiften mot intyg. 
• ej avbokade biljetter debiteras. 

Kursavgift Kursavgiften skall vara be-
tald före start eller enligt anvisningar 
på fakturan. Vid påminnelse av obetald 
avgift debiteras påminnelseavgift. Mate-
rial ingår inte i avgiften om inget annat 
anges.
Nyhet: Från och med i höst kan du 
även välja att betala via Klarna!

Försäkring Deltagare i SVs verksamhet 
är olycksfallsförsäkrade under studieti-
den, samt vid resa till och från studieloka-
len. Administration av personuppgifter Vi 
administrerar dina personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter För oss på SV har det 
alltid varit viktigt att dina personuppgif-
ter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. 
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy 
som beskriver hur och varför vi behandlar 
dina uppgifter. Den finns att läsa mer om 
på vår hemsida sv.se. 

Intyg Intyg kan erhållas kostnadsfritt i 
anslutning till avslutad kurs. Minst 70 % 
närvaro erfordras. Mer information om 
våra anmälningsregler finns på vår hem-
sida www.sv.se/grsydost.

Viktigt att veta vid anmälan

Reservation för ev. ändringar och felskrivningar i programmet. 
www.sv.se/grsydost uppdateras kontinuerligt med ändrade tider, nya kurser etc.
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Hälsa & livsstil
Nyfiken på Mindfulness
Ledare: Annika Rosenqvist
Mindfulness eller medveten närvaro är 
ett fantastiskt verktyg för att lära sig 
leva ett mer närvarande liv i nuet och 
minska sin stress. Denna kurs är för dig 
som vill prova på mindfulness, i kurspri-
set ingår en bok och en e-kurs. 
Två grupper:
Ti 15-16.30 Arr: 39396
Ti 18-19.30 Arr: 39398
5 ggr med start 3 sep│1100 kr

Mindfulness
Ledare: Annika Rosenqvist
Fördjupning av Nyfiken på Mindfulness, 
du måste dock inte ha förkunskaper för 
att gå denna kurs. Vi kommer att lära 
oss fler övningar och komma in på mer 
djupgående teori och diskussioner.
Ti 18-20.15 
7 ggr med start 15 oktober│2300 kr
Arr: 39399

Vildaväxtvandring
Ledare: Eric Karlsson 
Vad finns i naturens skafferi? Under 
kunnig ledning lär du dig om ätliga vilda 
växter under en vandring som avslutas 
med en måltid på det vi finner i naturen. 
Du som går denna kurs får också ett 
reducerat pris på endast 100 kr på Erics 
föreläsning om Självläkningslära på 
kvällen den 7 sep.
Lö 10-16 │7 sep│750 kr
Arr: 39948

Föreläsning Självläkningslära
Ledare: Eric Karlsson
Självläkningslära är läran om livspro-
cesserna och de grundläggande faktorer 
som är nödvändiga för god hälsa och hur 
man vid sjukdom återvinner hälsan på 
ett naturligt sätt.
Lö 17–20 │7 sep│150 kr
Arr: 38962

Whole Fresh Foods! 
Ledare: Eric Karlsson 
Endagskurs kring god hälsa på en balan-
serad raw food-diet med fokus på färsk 
frukt och grönsaker. Spännande för både 
de som vill leva helt på rå föda och de 
som vill öka mängden färsk frukt och 
grönsaker i sin dagliga kost. 
Lö 10-17 │8 sep│750 kr 
Arr: 40020

Mjölksyrade grönsaker
Ledare: Torsten Palm
Mjölksyrade grönsakers nyttighet är både 
väl beprövad och numera också veten-
skapligt belagd. Deras vänliga bakterier, 
probiotika, är ett mycket billigare och 
bättre alternativ än att köpa tillskott.
On 18-21 │25 sep│700 kr
Arr: 39946

Fermenterade drycker
Ledare: Torsten Palm
Lär dig tillverka fermenterad dryck med 
det naturen har att erbjuda för säsongen 
av grönsaker, frukt, bär, kryddor och ho-
nung, det är bara att låta fantasin flöda.
On 18-21 │6 nov│700 kr
Arr: 39944

Skog
Röjsågskörkort RA+RB
Ledare: Bernt Olsson
I samarbete med Säker Skog
Den teoretiska delen sker först i våra 
lokaler på Torggatan 6 i Alingsås och 
sedan är det praktik i skogen och upp-
körning. I deltagaravgiften ingår studie-
material och uppkörning för Säker Skogs 
instruktörer.
Må 18-21, dagar bestäms löpande
6 ggr med start 19 aug│4200 kr
Arr: 39925

Motorsågskörkortet
Ledare: Bernt Olsson
Kommer du att använda motorsåg på 
någon annans mark än din egen? Då 
är denna kurs för dig! Kursen avser 
motorsågskörkortet för behörighet AB 
enligt AFS 2012:01.
Må 18-21, dagar bestäms löpande
6 ggr med start 7 okt│5250 kr
Arr: 37047

Torggatan 6 | 0322-104 05 | Tis och tor 10 - 14Alingsås

Jenny   
Björkdahl, 

vann en gratiskurs 
för två i höst

”Jag är så glad att jag vann  
– hoppas kunna gå en kurs i 

höst där jag kan utveckla 
min kreativa sida!”
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Språk & kultur
Improteater
Ledare: Kristoffer Ödman
Välkommen till Alingsås improvisa-
tionsteater – introduktionskurser! Vill 
du bli tryggare med att prata inför folk, 
få bättre självförtroende eller bara få 
känna att du lever? Hos oss får du, i en 
trygg miljö, skratta, vara spontan och 
öva på att släppa kontrollen. Skratt, 
fantasi och kreativitet tillsammans med 
spontanitet, samarbete och tillit.  
Två grupper:
Må 17-19.15 
4 ggr med start 2 sep│1300 kr
Arr: 39041
Må 19.30-21.45
10 ggr med start 2 sep│2500 kr
Arr: 39043

Engelska, konversation
Ledare: Inger Rathsman
Välkommen till engelsk konversation för 
dig som redan kan lite grann.
Må 19.30-21
10 ggr med start 9 sep│1000 kr
Arr: 38930

Franska nybörjare
Ledare: Inger Rathsman
Välkommen till en kurs i nybörjarfran-
ska, för dig som aldrig har läst språket 
tidigare. Vi tränar på att använda språ-
ket i vanliga turistsituationer samt att 
läsa och skriva enkla texter.
To 16-17.30
10 ggr med start 12 sept│1000 kr
Arr: 38929

Nolhaga 
Stadsodling
Vill du vara med och odla eller hålla 
kurser kring odling, lokal mat, själv-
hushållning eller hållbar utveckling? 
Var med och fyll vår stadsodlingsyta på 
1000 m2 i Nolhagaparken med liv, väx-
ter och människor! Vi samarbetar med 
Alingsås Trädgårdsförening och Alings-
ås Biodlarförening – fler kurser kommer 
i höst! Kontakta oss: alingsas@sv.se

Odla svamp på trästockar
Ledare: Daniel Bävernäs
Lär dig odla shiitake, ostronskivling 
och andra svampar utomhus! Svam-
podling är roligt, enkelt och är hållbar 
mat. Vi går igenom olika steg för att 
själv börja odla svamp och ympar 
stockar med olika svampmycel. Delta-
gare får med sig en liten stock för att 
skörda svamp hemma. 
Lö 10-17 │14 sep│990 kr
Arr: 39957

Kristoffer Ödman,
cirkelledare i Alingsås

Vad är det roligaste med att 
leda impovisationsteatergrupper?
Att gå en kurs i improvisationsteater 
beskriver många som något av det 
bästa de gjort. Jag har aldrig hört 

någon som efter en kurs inte 
varit glad och tacksam för de 

erfarenheter som 
gjorts där.

Alingsås

Nolhaga 
Stadsodling – vill 
du vara med och 
odla eller hålla 

kurser? Maila oss! 
alingsas@sv.se

Torggatan 6 | 0322-104 05 | Tis och tor 10 - 14
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Alingsås
Skapa en maskkompost
Ledare: Daniel Bävernäs
Vi bygger en maskkompost till odling-
arna i Nolhagaparken. Under denna 
workshop lär du dig bygga en enkel och 
funktionell maskkompost. En praktisk 
workshop med permakulturdesigner Da-
niel Bävernäs från Matskogen.
Lö 10-13 │21 sep│450 kr
Arr: 39958

Tillgänglighet 
för alla
SV verkar för att personer med intellek-
tuella och/eller neuropsykiatriska funk-
tionsvariationer samt psykisk ohälsa ska 
kunna påverka, förändra och utveckla 
sin livssituation. Vi arbetar i samverkan 
med Hushållningssällskapet i Väst, At-
tention och FUB  för att ge dessa perso-
ner mer möjlighet till sociala kontakter, 

ökade kunskaper, delaktighet i samhäl-
let och större makt över sitt eget liv. För 
mer info om FUB:s höstprogram, maila 
josef.weiss@telia.com

Matlagning på ett enklare 
sätt – Laga mat med 
Matglad-appen! 
Ledare: Margareta Frost Johansson
MatGlad är en helt ny variant av kokbok 
med härliga matbilder och steg-för-ste-
ginstruktioner på lätt svenska, som lad-
das ner till mobilen eller till surfplat-
tan.  Målet med MatGlad är att alla på 
ett enkelt sätt ska kunna följa ett recept 
på egen hand – lättare och roligare att 
laga mat. 
On 16.30-19
4 ggr med start 18 sep│450 kr
Arr: 39996

Välkommen på middag 
Ledare: Margareta Frost Johansson
Tycker du om att laga mat och är sugen 
på att träffa andra och äta tillsammans? 
Då ska du vara med i vår middagsgrupp 
i Välkommen-på-middag. Få nya vän-
ner genom att turas om att vara mid-
dagsfixare och middagsgäst. Du får all 
hjälp du behöver; planering, inköp och 
matlagning. En middagsgrupp består av 
3–4 personer.
Ti 15.30-18 infoträff resp. 18.30-20.30 
matlagning
5 ggr med start 15 okt │350 kr
Arr: 39995

Bokföring grund
Ledare: Christer Jonsson
I denna kurs lär du dig grunderna i 
bokföring. Du kommer bl.a. lära dig; 
vilka skyldigheter har man och vad bör 
man tänka på i bokföringen, kontoplan, 
resultat och balansräkning, moms och 
preliminärskatt samt vad som kan bli fel 
i bokföringen.
Ti 18-20│Alingsås, Torggatan 6
5 ggr med start 3 sep│1000 kr

KonstFabriken
Konstfabriken i Hedefors är en 

förening inom ramen för SV. Här 
samlas både etablerade konstnärer 
och amatörer i en gemensam ateljé.

Under tiden för Lights in Alingsås 
2019 arrangerar Konstfabriken 

i Hedefors en utställning på 
Stampens kvarn i Alingsås, 
vid medlemskap för hösten 

erbjuds Du att delta i ett projekt 
i den utställningen, det finns 

fortfarande några platser kvar. 
Först till kvarn!

Här målar alla kravlöst och på 
sin egen nivå. Vill du bli medlem 

i KonstFabriken? Det finns 
lediga platser och du får en egen 
ateljéplats samt tillgång till att 

måla fritt i KonstFabriken.

Anmäl dig direkt till 
Studieförbundet Vuxenskolan på 
0302–158 58. Du får nyckel och 

den starthjälp du behöver. 

För seniorer
SV samarbetar med SPF Hjorten 

och SPF Bjärke. Tillsammans 
arrangerar vi studiecirklar, 

föreläsningar, resor och 
medlemsmöten med underhållning 

för seniorer – datoranvändning, 
språk, historia, skriv och 

läsecirklar, linedance, träslöjd, 
vinkunskap, klassisk musik m.m. 

För mer information om 
programutbud och anmälan: 

hans@b-sson.se, 0322-63 86 20 
eller alingsas@sv.se, 0322-104 05.

SmåföretagsAkademin
Vi anordnar kurser för företagare, 

se sida 30 för mer information.

Vid frågor kontakta 
Johan Eklund, 0705-33 91 17
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Konst, slöjd 
& hantverk
Keramik
Ledare: Ulrica Elmberg
Lokal: Källarverkstan på Röliden 
92 i Sävedalen
Här provar vi på olika tekniker med lera 
som att kavla, ringla, skulptera och tum-
ma. Vi gör skröjbränning, glasering och 
glasyrbränning ingår. Kostnad för lera 
tillkommer (60 kr/kg). Fika ingår!
Dagtid, tre grupper:
Ti 10-13 | 10 sep Arr: 39621
To 10-13 | 12 sep Arr: 39528
To 10-13 | 7 nov Arr: 39663
4 ggr | 850 kr

Kvällstid 18-21, tre grupper:
Ti 18-21 | 10 sep Arr: 39660
Ti 18-21 | 8 okt Arr: 39661
On 18-21 | 13 nov Arr: 39682
4 ggr | 950 kr

Keramik för barn 
(från 7-15 år) 
Max 8 barn i en grupp. 
To 17.15-19.30
4 ggr med start 26 sep | 800 kr
Arr: 39667

Keramik – Föräldrar och 
barn 
Skapa tillsammans. Spännande helg 
med roliga och kreativa utmaningar.
Lö-sö 10-13 | 16-17 nov
2 ggr + ett glaseringstillfälle | 850kr  
vuxen, 600 kr barn
Arr: 39676 

Keramik – workshop
Tema: Frukten. Ta tillfället i akt och 
skapa personliga keramikalster. I priset 
ingår 1 kg lera.
On 18-20.30 | 16 okt | 600 kr
Arr: 39680

Klädsömnad
Ledare: Inga-Britt Pettersson 
Vi lär oss måttagning, mönsterstorle-
kar, att klippa till plaggen, sy knapphål, 

kragar, ärmar med mera. Du väljer själv 
vad du vill sy och får vägledning av vår 
erfarna ledare. 
Fyra grupper:
Må 9-11.30 | 23 sep Arr: 39532
Må 12-14.30 | 23 sep Arr: 39533
Ti 17.45- 20.45 | 24 sep Arr: 39534
On 17.45-20.45 | 25 sep Arr: 39535
10 ggr | 1575 kr

Målning och teckning 
Ledare: Susanne Edfeldt
Här kan du arbeta med olja, akvarell, 
teckning eller den teknik som passar dig 
bäst. Med stöd av vår kunniga ledare ut-
vecklar du nya tekniker. Passar både dig 
som är nybörjare eller har målat tidigare.
Två grupper:
On 13.30-16.30 Arr: 39524
On 17-20 Arr: 39525
12 ggr med start 4 sep | 1600 kr

Porslinsmålning för vågade
Ledare: Anita Ericsson
Porslinsmålning med mönsterkomposi-
tioner och tekniker i modern tappning. 
Vi målar ovanpå glaserade föremål t.ex. 
tallrikar, koppar, vaser med mera.
To 18.30-21
12 ggr med start 12 sep | 1100 kr
Arr: 39320
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Ulrica   Elmberg, 
cirkelledare i keramik

”Lera är en stor glädje för mig. Att få 
dela den glädjen med alla deltagare 

som har samma intresse eller som är 
nyfikna och kanske provar på för första 
gången, är stimulerande, spännande 
och engagerande. Alla möten med 
deltagare, både vuxna och barn, 

ger mig stor dos av energi, 
kreativitet och inspiration. 
Varje keramikgrupp blir 

liksom unik.”
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Trädgård, 
natur & miljö 
Trädgårdsdesign 
– grundkurs del 1 & 2
Ledare: Sophie Hamilton
Kursen vänder sig till dig som är intres-
serad av trädgård och trädgårdsdesign 
och som vill utforma och gestalta träd-
gård, rabatt eller andra gröna miljöer.
Kursen varvar teori med praktiska öv-
ningar. Inga förkunskaper krävs. 
Må 18.30-20.45
6 ggr med start 16 sep | 1500 kr
Arr: 39276

Blomsterkurs, dagtid
Ledare: Solveig Hedenblom
Fru Floras flinka fingrar förvånar, im-
ponera på dig själv och dina gäster. Låt 
dig inspireras till att arrangera blom-
mor till fest, vardags eller en ”Ge-bort-
blomma”. Dina blomsterarrangemang 
tar du med hem. 
3 ggr | 900 kr
Nybörjare: ti 11-13.15 | 17 sep, 
22 okt, 19 nov 
Arr: 39714
Fortsättning: ti 11-13.15 | 24 sep, 
29 okt, 26 nov 
Arr: 39233

Blomsterkurs, kvällstid
Ledare: Gunilla Josefsson
Florist för en kväll, du får lära dig om 
botanik, teknik, färg och form, varu-
hantering och hur du får blommorna 
att hålla längre. Olika blomstertema vid 
varje tillfälle.
3 ggr | 1690 kr
Nybörjare: ti 18-20.30 | 24 sep, 
29 okt, 19 nov 
Arr: 39773
Fortsättning: ti 18-20.30 | 17 sep, 
22 okt, 26 nov 
Arr: 39540

Blomster-after work 
Ledare: Gunilla Josefsson
Blomsterkväll med mingel, gemenskap 
och blomsterfat i höstens tecken som du 
tar med dig hem. Enklare tilltugg och 
alkoholfri dryck ingår.
To 18.30-21 | 17 okt | 650 kr
Arr: 39779

Pilflätning
Ledare: Miriam Göranson
Kom och fläta en korg i Grindstugan, 
Jonsereds trädgård. Workshopen är för 
nybörjare såväl som för dig som är van. 
Materielkostnad tillkommer, betalas på 
plats.
Tema: Korg | lö 9-18 | 12 okt | 1025 kr 
Arr: 38992
Tema: Fågelbord | lö 9-18 | 23 nov | 
1025 kr  
Arr: 38993

Betonggjutning – nybörjare 
samt fortsättning
Ledare: Pia Wockatz
Lär dig tekniken att gjuta i betong och 
skapa din egen trädgårdskonst, fågel-
bad, krukor, inredningsdetaljer etc. Vid 
framställan av mer avancerade objekt 
kan viss materialkostnad tillkomma.
Sö 10-16 | 13 okt samt ti 17-20 | 15 okt
2 ggr | 1025 kr inkl. material
Arr: 39715

Trädgårdsdesign 
– grundkurs del 1
Ledare: Sophie Hamilton
Vi går igenom form, funktion och karak-
tär i olika steg som hjälper dig att skapa 
en hållbar och vacker trädgård. Kursen 
varvas med teori och praktiska övning-
ar. Inga förkunskaper krävs. 
Sö 10-16 |17 nov | 750 kr 
Arr: 39794

Trädgårdsdesign 
– grundkurs del 2
Ledare: Sophie Hamilton
Växtkunskap och växtkomposition, vi 
går igenom var olika växter trivs och 
hur man hittar rätt växt till rätt plats 
i trädgården, extra fokus på perenner. 
Kursen varvas med teori och praktiska 
övningar. Grundkurs 1 eller liknande 
rekommenderas. 
Sö 10-16 | 24 nov | 750 kr
Arr: 39795

Hälsa & livsstil
Täljkurs – ute i det fria
Ledare: Hanna Olausson och Tobias 
Sloth Hansen
En täljkurs och en fin dag ute i skogen. 
Här är processen lika viktig som resulta-
tet. Lär dig grundläggande yx- och tälj-
tekniker där kreativitet och säkerhet sätts 
i fokus, samtidigt som vi tar en paus från 
vardagen runt den knastrande brasan. 
Två grupper:
Lö 11-17 | 5 okt | 650 kr 
Arr: 39891
Lö 11-17 | 19 okt | 650 kr 
Arr: 39892

Täljkurs – ute i vintern
Ledare: Hanna Olausson och Tobias 
Sloth Hansen
En vinter-täljkurs, ”utomhus”! Vi sitter 
inne i en uppvärmd tipi(tält). Tälj dina 
personliga klappar samtidigt som du tar 
en paus från julstressen. En avslapp-
nande dag där du lär dig grundläggande 
yx- och täljtekniker med kreativitet och 
säkerhet i fokus.
Lö 10-15 | 30 nov | 700 kr 
Arr: 39893

Skogsbada – Mindfulness 
i skogen 
Ledare: Hanna Olausson och Tobias 
Sloth Hansen
Tre måndagar i oktober träffas vi i sko-
gen för att ladda batterierna inför en ny 
vecka. Skogsbadning är ett nytt fenomen 
i Sverige. Med enkla konkreta övningar 
lär du dig hur viktigt och lätt det är att 
återhämta sig med hjälp av naturen.
Må 18-20
3 ggr med start 14 okt | 600 kr, 
lanseringspris
Arr: 39837

Partille

Olle  Olsson, 
på Lilla Jordbruket 

i Bergum som har lett 
flera fullbokade kurser i 

grönsaksodling 2019.

”Det var mäktigt med 
odlingskurserna! Viljan att 

komma närmare jorden och 
naturen bara växer och det 

märks när efterfrågan 
är så stor!”

FOTO: SANNE LUNDBÄCK
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Fjällvandring – 1,2 och 3 
inkl. övernattningshelg
Ledare: Hanna Olausson och Tobias 
Sloth Hansen
Komplett förberedande kurs i fjällvand-
ring. Under 3 kvällar lär du dig om pack-
ning, klädsel, karta, kompass, förstahjäl-
pen och tips som underlättar turen till 
fjälls. Kursen avslutas med en övernatt-
ningstur där du praktiskt får testa dina 
kunskaper. Vill du delta endast ett tillfäl-
le, kontakta oss för mer information.
Ti 18-21 │ 5 nov, 12 nov, 19 nov samt 
lö 10 till sö 16 │ 23-24 nov | 2500 kr
Arr: 39899

Fermenterade drycker 
– Kombucha
Ledare: Torsten och Lisa Palm
Lär dig tillverka fermenterad dryck med 
det naturen har att erbjuda för säsongen 
av grönsaker, frukt, bär, kryddor och ho-
nung, det är bara att låta fantasin flöda. 
Under kursen kommer vi att tillverka 
2-3 olika fermenterade drycker som ni 
sedan får med er hem.
On 18-21 | 9 okt | 550 kr 
Arr: 39820 

Fermenterade grönsaker 
– Kimchi
Ledare: Torsten och Lisa Palm
Syrade grönsakers nyttighet är både väl 
beprövad och numera också vetenskap-
ligt belagd. Syrade grönsaker är riktig 
superfood och vi lär oss hur man syrar 

grönsaker. Du får med dig 2 st burkar 
med grönsaker hem.
On 18-21 | 20 nov | 550 kr
Arr: 39834

Behåll tankens skärpa och 
god fysik – Lär dig orientera
Ledare: Solveig Hedenblom
När du orienterar får du både skärpa och 
god fysik på samma gång. Studiecirkeln 
är en grundkurs för nybörjare i alla åld-
rar, inkluderat veteraner. Ett teoritillfäl-
le inomhus, övriga tillfällen utomhus.
Ti 10-12.15
3 ggr med start 4 sep | 450 kr 
Arr: 40030

Mindfulness – MBSR, 
Mindfulness based stress 
reduction
Ledare: Kina Nyman
Medveten närvaro innebär ett sätt att 
träna vår uppmärksamhet, att med hjälp 
av olika tekniker rikta vårt fokus mot ett 
bestämt mål under en kortare eller lite 
längre stund. 
On 16-17.30
8 ggr med start 4 sep | 1100 kr 
Arr: 39791

Balett för 40+
Ledare: Sophie Hamilton
Drömt om att dansa balett? Dansa krav-
löst med likasinnade för nöjets skull!  
Genom baletten tränar du din hållning, 
styrka och vighet till tonerna av klassisk 

musik. Inga förkunskaper krävs.  
Må 16.30-18
6 ggr med start 16 sep | 850 kr
Arr: 39275

Övrigt
Släktforskning –nybörjare 
och fortsättning
Ledare: Bo Dahlgren
Intresserad av släktforskning och vill 
komma igång, då är detta kursen för dig. 
Grunder i hur man forskar, dokumente-
rar m.m. Bärbar dator är ett krav. Avgift 
för program tillkommer.
To 13-16 
10 ggr med start 9 sep | 1100 kr
Arr: 37057

Spanska – Sätt guldkant 
på din semester, lär dig 
turistspanska!
Ledare: Ewa Bazarnicka
Beställ taxi, shoppa och bli ”Kung i ba-
ren” på spanska i Spanien. En annorlun-
da spanskakurs med lättsam och unik 
inlärningsmetod. Material samt tapas 
ingår.
Ti 18-19.30
5 ggr med start 17 sep | 720 kr
Arr: 40095

Hembygdshistoria i Jonsered
Ledare: Hjördis Fohrman
Ett hem i Jonsered är ett arbetslivsmu-
seum på fabriksområdet i Jonsered, som 
visar hur en arbetarbostad kunde se ut 
från 1840 och framåt. 
Ti 18-20.15
4 ggr med start 24 sep | 50 kr/
tillfälle inkl. fika, betalas på plats
Arr: 39735

Kultur
Musikcafé:
I samarbete med Kultur & fritid Partille 
Kulturum, Caféscenen, kl. 14 |
Fri entré

LÖRDAG 21 SEPTEMBER
Musikcafé: Partille Kammarkör 
Partille kammarkör sjunger sånger i 
blandade genrer såsom pop, lättsam 
jazz, visa, och ställer frågor mellan  

Partille

SmåföretagsAkademin
Vi anordnar kurser för företagare, 

se sida 30 för mer information.
Vid frågor kontakta Johan 

Eklund, 0705-33 91 17

Sociala medier
Ledare: Carina Lindström

Är du företagare och vill jobba mer 
med sociala medier? På denna kurs 

går vi igenom de största sociala 
kanalerna, främst Facebook och 

Instagram samt hur man som före-
tagare kan jobba med dessa.

Må 16-19 | 23 sep | 1000 kr 
Arr: 39922

Må 16-19 | 30 sep | 1000 kr 
Arr: 39923

Dansar du eller 
spelar i band? 

Söker du rep- eller 
danslokal? 

Vi kan hjälpa dig med lokaler, 
kontakter, branschtips, rabatter i 

musikaffärer m.m. 

Kontakta daniel.palm@sv.se 
eller 0739-82 42 45

Gamla Kronvägen 62 E | 031-26 55 70 | Mån - tor 10 - 14
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sångerna. Publiken delas in i lag och det 
finns ett litet pris till det vinnande laget. 

LÖRDAG 19 OKTOBER
Musikcafé: Peoria Jazzband
Peoria Jazzband kommer att bjuda pu-
bliken i Partille på en mix av musik inom 
genren klassisk jazz. Allt från New Or-
leans musik till swing med inslag av lite 
karibiska rytmer. 

LÖRDAG 16 NOVEMBER
Musikcafé: David Bäck med vänner
Härliga jazz- och soulklassiker som lyser 
upp höstmörkret. 

LÖRDAG 4 DECEMBER
Musikcafé: Kören Harmonica
Kören Harmonica sjunger och skapar 
julstämning med kända julsånger blan-
dat tillsammans med engelska klassiker.

TISDAG 8 OKTOBER
Föreläsning: Är du 
högkänslig? – HSP  Highly 
Sensitive Persons
I samarbete med Hälsodisken
Föreläsare: Anna Candela
Kan du känna av stämningen i ett rum så 
fort du kliver över tröskeln? Blir du lätt 
dränerad och överväldigad av alla sinne-
sintryck? Då är denna föreläsning för dig.
Hörsalen, Partille Kulturum, 
kl. 18
Arr: 39910

Quiz på Kulturum 
TORSDAG 26 SEPTEMBER
TORSDAG 31 OKTOBER
TORSDAG 28 NOVEMBER
I samarbete med Seniorträffen och 
Hälsodisken
Välkommen till vår roliga och lagom 
svåra frågesport! Alla deltagare delas in 
i lag, så det går utmärkt att komma utan 
sällskap. Många priser! Vill du fika så 
köper du vad du vill ha i caféet. Ingen 
deltagaravgift. Ingen föranmälan.
Kulturum, Caféscenen, kl. 16-17.30

Föreningar
SPF Svalan 
För att delta i våra arrangemang behöver 
du vara medlem i SPF Svalan. 
Kontakt: Bibbi Wahlqvist, 0703-69 52 23
www.spfseniorerna.se/svalan

Aktiva Seniorer
För att delta i våra arrangemang behöver 
du vara medlem i Aktiva Seniorer. 
Kontakt: Gunilla Jägemalm, 
0708-26 02 86
www.aktivasenioreripartille. 
123minsida.se

Partille hembygdsförening 
Kontakt: Ann Svensson, 0708-12 25 18
www.partillehembygd.se 

Jonsereds 
hembygdsförening 
Kontakt: Benny Wedefalk, 0707-18 36 39
www.jonseredshembygdsforening.
com

Partille Demensförening
Kontakt: Mait Bengtsson, 0703-07 06 82 
www.demensforbundet.se/sv/lo-
kala-foreningar/vastra-gotalands- 
lan/partille/om-foreningen

Dala Gille
Kontakt: Åke Pettersson, 0733-74 33 11 
alt. rattvik10@gmail.com
www.dalagille.se

Aktiespararna i Partille 
Kontakt: Dag Källvik, 0731-00 69 50
www.aktiespararna.se/lokal- 
avdelningar/goteborg-partille

Kulturella Jonsereds 
Herrgårdscen
Kontakt: Anna Foster, 0733-14 09 39
Facebook: Herrgårdsscenen 

Partille Biodlarförening
Kontakt: Ulla Liedholm, 0708-49 21 05
www.partillebiodlarfrening.
yolasite.com

Integration & 
mångfald
Språkcafé
I samarbete med Kultur & Fritid
Vill du öva på din svenska? Vill du lära 
känna nya människor och lära dig om 
olika kulturer? Språkcaféet är en mötes-
plats där vi samtalar på lätt svenska över 
en fika och gör något roligt ihop.
On 14-15.30, Utställningshallen, 
Kulturum
11 september  – Pratstund och fika
25 september – Mode förr i tiden
9 oktober – Musik 
23 oktober – Ordlek
6 november – Göteborg 
20 november – Föreningsliv
4 december – Avslutning 
Vi välkomnar dig som är eller vill 
bli volontär eller vill träna svenska. 
Kontakta Sanela Omanovic, 031-26 55 70.

Partille

Peoria Jazzband

Föreläsning med Anna Candela

Dzevria   Mundzic, 
deltagare i  i svenska 

och samhällskunskap för 
utrikesfödda

”Det bästa med studiecirkeln är att jag, som 
äldre, kommer ut och träffar nya vänner 
ifrån olika länder och lär mig om deras 
kulturer. Jag har alltid tyckt om att läsa, 
nu har jag lärt mig så mycket svenska 

att jag kan låna vanliga böcker på 
biblioteket och inte bara de på 

lätt svenska, det är jag så 
glad över.”
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Trädgård, 
natur & miljö
Hydroponisk odling 
Ledare: Anna Hedenrud
Lär dig odla hemma utan jord! Under 
kurstillfället lär du dig teorin bakom hy-
droponisk odling, vilka material du be-
höver och får tips på bra växter att testa. 
Vi gör ett enkelt hydroponiskt system 
som du får ta med dig hem.
Sö 10-15 │22 sep│990 kr
Arr: 39050

Trädgårdsdesign 
– grundkurs del 1
Trädgårdens utformning: form, 
funktion och karaktär
Ledare: Sophie Hamilton
Vi går igenom designprocessens olika 
steg som hjälper dig skapa en hållbar 
och vacker trädgård. Kursen kombine-
rar teori med praktiska övningar där 
deltagarna får tillfälle att gestalta olika 
trädgårdsrum.
Två grupper:
Sö 10-15 │22 sep│750 kr
Arr: 39503
Sö 10-15 │13 okt│750 kr
Arr: 39504

Pumpakarvning
Ledare: Helena Lilja Nordberg
Välkommen till en finstämd pumpakväll 
med karvning och fika! Vi lär oss karva 
fina, mysiga, läskiga, gulliga Halloween-
pumpor att ha som dekoration. 
Obs! Medtag egen pumpa!
On 18-21 │23 okt│250 kr
Arr: 39072 

Trädgårdsdesign – del 2 
Växtkunskap och växtkomposition
Ledare: Sophie Hamilton
Vi går igenom var olika växter trivs och 
hur man hittar rätt växt till rätt plats i 
trädgården. Fokus ligger på perenner 
och hur man komponerar ihop dem till 
en hållbar och vacker plantering.
Sö 10-15│10 nov│750 kr
Arr: 39505

Trädgårdshotellet
Ledare: Anna Hedenrud
Ta hand om dina vintergäster i trädgår-
den! Under kursen tillverkar vi bland 
annat fina fågelmatare och du lär dig 
mer om hur du kan hjälpa fåglar och 
andra djur som stannar kvar på våra 
breddgrader över vintern.
Må 18-21
3 ggr med start 18 nov│670 kr
Arr: 39056

Trädgårdsnätverket i 
Mölndal
Trädgårdsnätverket i Mölndal startades 
av trädgårdsintresserade i Mölndal, 
Kållered och Lindome under våren 2007 
i samarbete med Studieförbundet Vux-
enskolan. Sedan dess har det ordnats 
mängder med utflykter, plantbytardagar, 
föreläsningar, kurser och trädgårdsresor. 
Det är gratis att vara medlem. Träd-
gårdsnätverket är ingen förening och har 
därför ingen styrelse. Istället finns en 
arbetsgrupp som planerar och anordnar 
aktiviteterna. Allt bygger på frivilliga 
krafter, alla idéer är välkomna! Vill du gå 
med i nätverket? Maila SV på molndal@
sv.se. Säsongens program mejlas ut.

Hälsa & livsstil
Café Förgätmigej 
– En Träffpunkt för dig 
med demenssjukdom 
och dina anhöriga
I samarbete med Berzelius äldreboende/
Förenade Care
Vi dricker kaffe, pratar, skrattar, lär av 

varandra och tar vara på livets glädjeäm-
nen tillsammans. Anmälan senast 2 da-
gar före till: Eva Lundström: 0705-24 72 
32, Birgitta Garnemark: 0738-00 72 12
Lö 11-12
4 ggr med start 31 aug (en gång i 
månaden)│Kostnad: Fika 20 kr
Arr: 39598

Yoga för NPF föräldrar
I samarbete med Anhöriglots, Må Bra i 
Mölndal och Mölndals Stad
Ledare: Anna Malcus 
Har du barn med särskilda behov? Vill du 
träffa andra i samma situation? Välkom-
men på yogakurs för föräldrar till barn 
med t.ex. autism, ADHD eller Tourettes. 
Under kursens 6 tillfällen utövar vi yoga 
och meditation, samt delar erfarenheter 
och vardagsliv med varandra varannan 
vecka. Anmälan till SV 0722-00 36 50.
To 18.15-19.45 
6 ggr med start 12 sep│Ingen avgift
Arr: 39697

Gamla Torget 43 | 031-87 47 460 | Mån - tor 10 - 14Mölndal

Håll ut och håll 
ihop! SV lyfter 

psykisk hälsa och 
hållbarhet genom 

föreläsningar  
och cirklar.
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Pappagrupp – För dig 
som har ett barn med 
funktionsvariation
I samverkan med Anhöriglots, 
Mölndals Stad
Ledare: Christian Fredriksson
Vi riktar oss till dig som är pappa till ett 
barn med funktionsvariation. Vi diskute-
rar och utbyter tankar, erfarenheter varvat 
med praktiska övningar varannan vecka. 
Anmälan till Anhöriglots 031-315 26 25.
Må 18-19.15
6 ggr med start 30 sep│Ingen 
avgift. 
Arr: 39928 

Tidsverkstaden – Ett liv före 
döden, finns det? 
Ledare: Anna-Karin Sandberg
Hur fyller du veckans 168 timmar? Vad 
längtar jag efter i min vardag? Vilka kraf-
ter påverkar att vardagen ser ut som den 
gör? Att vara med i en tidsverkstad är att 
gå upp på ett utsiktsberg för att få över-
blick. Här får du utrymme för eftertanke 
och delge erfarenheter tillsammans. 
Må 17.45-20
5 ggr med start 30 sep│500 kr
Arr: 39383

Gott utan socker
Ledare: Catharina Benzel
Välkommen till en kväll i njutningens 
tecken, fast utan socker! Vi lär oss hur vi 
lagar enkla efterrätter och godis med na-
turliga råvaror utan raffinerat socker.
To 18-21 │3 okt│550kr
Arr: 39889

Clean eating – vägen till 
hälsa?
Ledare: Catharina Benzel
Clean eating bygger i grunden på kor-

tare väg mellan jord till bord. Att äta 
mat som är oförädlad, oraffinerad och 
fri från tillsatser för att må bättre och 
få mer energi. I denna kurs lär vi oss 
grunderna i clean eating och lär oss 
också laga mat på dess principer.
To 18-21
3 ggr med start 10 okt│1200 kr
Arr: 39883

Äta ogräs – gott och nyttigt!
Ledare: Catharina Benzel
Ogräs är inte bara av ondo. Det finns 
massor av vildvuxna växter som är gra-
tis och fulla med näring. Dessa kan med 
lätthet användas i vår vardagliga kost. 
Vi pratar om några vanliga ogräs som är 
enkelt att plocka. Vi lagar några rätter på 
dem också.
To 18-21 │5 sep│550 kr
Arr: 39881

Naturliga hudvårdsprodukter 
och rengöringsmedel
Ledare: Catharina Benzel
Vi byter gamla husmoderstips om hur 
man kan städa naturligt utan massa 
kemikalier. Vi tillverkar några egna hud-
vårdsprodukter. Naturlig hudvård och 
naturliga ingredienser så lite processade 
som möjligt. Bra för kroppen och miljön. 
Enkelt och kul.
To 18-21 │12 sep│550 kr
Arr: 39894

Kimchi – och andra 
fermenterade grönsaker 
Ledare: Torsten & Lisa Palm
Mjölksyrning av grönsaker med dess 
vänliga bakterier probiotika är ett myck-
et billigare och bättre alternativ än att 
köpa som tillskott. Vi lär oss hur man 
syrar grönsaker teoretiskt och praktiskt. 

Det blir också provsmakning av olika sy-
rade produkter. Du får med dig 2 burkar 
med grönsaker som du får vårda hem-
ma. Ingredienser, burkar och provsmak-
ning ingår i priset. 
On 18-21 │23 okt│550 kr 
Arr: 39875 

Kombucha – och andra 
fermenterade drycker 
Ledare: Torsten och Lisa Palm
Lär dig tillverka fermenterad dryck för 
säsongen av grönsaker, frukt, bär, kryd-
dor och honung. Fermenterade drycker 
är ett välgörande, delikat och festligt 
alternativ till läsk. Under kursen kom-
mer vi tillverka 2-3 olika fermenterade 
drycker som ni sedan får med er hem att 
vaka över och sköta om. 
On 18-21 │11 sep│550 kr 
Arr: 39874

Konst, slöjd 
& hantverk
Slöjda i trä!
I vår hembygd har vi lång tradition av att 
arbeta med trä, inte minst i Lindome där 
hantverket och kunskapen kring att skapa 
möbler med gamla ritningar och tekniker 
lever kvar. Hos SV Mölndal är vi stolta 
över, att tillsammans med flera hantver-
karföreningar, få bära vidare detta viktiga 
lokala kulturarv. Hos oss kan du lära dig 
hur du tillverkar en Lindomestol, skapar 
en vacker kniv eller bara skapar fritt i trä i 
någon av våra trevliga studiecirklar. Är du 
intresserad av att höra mer är du välkom-
men att kontakta oss på tel 031-87 47 46 
eller e-post: helena.lilja@sv.se.

Mölndal
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Stick/virkkvällar
I samarbete med GB’s Garn
Ledare: Anna Svendsen/Maria Ilves 
Ljungberg
Kom och sticka/virka med oss! Indivi-
duell plan för alla deltagare. Kom 1 gång 
eller alla 4. Anmälan och info sker på 
tel: 031-87 96 60, info@gbsgarn.se eller 
i butiken på Göteborgsvägen 25. Ta med 
eller låna material via GB’s Garn. 
Ett tillfälle/månad.
Stickkväll med Anna
Må 17.30-20.30 
4 ggr med start 9 sep│475 kr per 
tillfälle inkl. kaffe/te och macka
Arr: 39907
Virkkväll med Maria
Må 17.30-20.30
4 ggr med start 16 sep│475 kr per 
tillfälle inkl. kaffe/te och macka
Arr: 39906 

Ekebackens 
pensionärsslöjdare
Intresserad av trähantverk? I vårt snick-
eri i Kållered finns t.ex. svarv, andsåg, 
planhyvel, klyvsåg, kap, girsåg och 
mycket mer. Vi hjälper och instruerar 
varandra men du måste ha någon er-
farenhet av att slöjda tidigare. Arbetet 
blandas med fikapauser och diskussio-
ner till allas trivsel och glädje. Varmt 
välkommen! Vid intresse kontakta 
Christer 0704-53 31 94, Gunnar 
0706-49 50 09, SV 031-87 47 46.

Knivslöjd
Ett samarrangemang med föreningen 
Knivmakare i Väst
Tillsammans med både nybörjare och 

erfarna knivmakare får du lära dig de 
olika momenten för att tillverka egna 
knivar. Kostnad: medlemskap i Kniv-
makareföreningen. För mer info, ring 
031-67 45 75.

Nu är det jul igen...
Vik, pop-up och 
juldekorationer
Ledare: Anna Hedenrud
Papper, ett material med många möjlig-
heter! Under denna kurs lär du dig ett 
flertal tekniker för att göra användbara 
dekorationer i papper. Vi gör projekt 
med fokus på den stundande julen; 
stjärnor, japanska pappersbollar och gir-

land med smällkarameller i miniatyr!
To 18-21
3 ggr med start 3 okt│670 kr
Arr: 39057

Julgran i keramik
Ledare: Ulrica Elmberg
Ta tillfället i akt och skapa din personliga 
julgran. Under kreativa timmar får du 
tips och idéer om hur du med hjälp av oli-
ka tekniker tillverkar din julgran i lera.
To 18-21 │14 nov│600 kr
Arr: 39890

Julkrans till dörren
Ledare: Anette Axelsson och Helena 
Lilja Nordberg
Hela Kvarnbyn är inbäddat i julstäm-
ning denna helg då ”Jul i Kvarnbyn” på-
går! Välkommen in till värmen hos oss! 
Vi dricker glögg, äter pepparkakor, nyn-
nar på julsånger och binder julkransar 
att hänga upp lagom till 1:a advent.
Lö 11-13.30 │30 nov│450 kr
Arr: 39895

Dans & musik
Linedance – fortsättning
Ledare: Marina Bengtsson
Det är inte bara en underbar dansform 
där glädje och rytm står i fokus. Det er-
bjuder även träning, kondition. Något mer 
medryckande än linedance är svårt att 
tänka sig! Passar dig som dansat innan.
On 15.30-17
10 ggr med start 4 sep │1100 kr
Arr: 39656

Körsång för Seniorer
Ledare: Mari Anne Munz
Är du/vill bli medlem i SPF Sagsjön, Kvarn-
hjulet eller Strömstararna och gillar att 
sjunga? Gå då med i SPF-kören Treklangen! 
On 10-12.15
12 ggr med start 18 sep
Arr: 39519

Kör – Intresselista 
Tycker du om att sjunga? Till hösten 
startar vi en kör som bygger på glädje, ge-
menskap och kärlek till sång och musik. 
Ålder 18-100 år. Ingen förkunskap be-
hövs. För mer info, ring 0722-00 36 50.
Må 18-19.30
11 ggr med start 23 sep 
Arr: 39912

Mölndal

Lars  Nyren,
cirkelledare i Mölndal

Vem är du? Jag jobbar med musik 
inom funktionsnedsättning, spelar på olika 

boenden samt leder olika rockband. 
Varför ska man gå på kurs hos dig? 
För att vi har så himla kul ihop! Det föds 

enormt mycket glädje ur musik.
Vad är det bästa med att jobba hos 

SV? Jag får hålla på med min hobby 
och jag får dessutom mycket hjälp 

av SV. Det är kul att samarbeta 
med SV!

Gamla Torget 43 | 031-87 47 460 | Mån - tor 10 - 14
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Övrigt
Släktforskning för nybörjare
Ledare: Einar Gustavsson
Vad vet du om din och din släkts histo-
ria? Vad gjorde de? Hur levde de? Kom 
igång med din historia! I vår fina släkt-
forskarsal, lär vi oss grunderna i hur vi 
skall söka våra rötter med digital teknik.
Må 13-16
6 ggr med start 2 sep│1180 kr
Arr: 39049

Tecken som stöd – TAKK
Ledare: Lena Larsson
Tecken som stöd är en kommunikations-
hjälp för hörselskadade, för personer 
med funktionsvariation men också en 
hjälp för barns inlärning av svenska. 
Tecken som stöd är även positivt för 
barns kognitiva utveckling (TAKK = 
Tecken som Alternativ Kompletterande 
Kommunikation).
On 17.45-19.15
6 ggr med start 11 sep│1175 kr inkl. 
material 
Arr: 39354    
   
Återupptäck Baltikum
I samarbete med Föreningen Norden 
Mölndal
Länge har Estland och delar av Lettland 
varit svenskt. Det kan man se i Riga och 
Tallin med sina medeltida bebyggelser. Vi 
kommer också att studera Litauen med 
sin stora landsbygd och huvudstaden Vil-
nius. Vi läser alltså om Baltikum, dvs Est-
land, Lettland och Litauen under hösten 
2019 och våren 2020. Anmälan till erling.
alriksson1@telia.com, 0734-03 90 94.
Två grupper:
To 15-17.15 Arr: 39924
To 18-20.15 Arr: 39926
7 ggr med start 3 okt │ 
Studiematerial 495 kr

Skriv din historia
Ledare: Anna Hedenrud
Under kursen får du verktyg att komma 
igång med ditt skrivande, att fortsätta 
skriva och att avsluta ditt skrivprojekt. 
Du får testa skrivövningar utifrån ditt 
eget material och vi går igenom olika 
metoder att komma vidare i ditt berät-
tande när inspirationen tryter. Du får 
tips på hur du kan strukturera din text 
och får testa olika sätt att arbeta med 
din text för att hitta det som passar dig. 
Du får också med dig kunskaper om hur 

du kan publicera din historia.
Må 18-21
6 ggr med start 7 okt│1050 kr
Arr: 39053

Beredskapstid
Ett samarbete mellan SV Mölndal och 
Föreningsarkivet
För inte så länge sedan förberedde sig 
Sverige på krig. I Mölndal, Kållered och 
Lindome rådde febril aktivitet för att 
förbereda sig på att ”det värsta” en dag 
kunde hända. Kanske stod väskan pack-
ad vid dörren beredd på flykt? Hur var 
det med mörkläggningen, ransonerings-
kupongerna, bombplanen och militär-
transporterna? Hur såg det ut när de vita 
bussarna nådde Kvarnbyskolan? Vi söker 
dig som var barn under beredskapstiden 
i vår stad eller som hört historier från 
den äldre generationen som vill föra sin 
kunskap vidare till en ny studiecirkel om 
beredskapstiden. Intresserad? Kontakta 
SV Mölndal, 031-87 47 46.
Arr: 39896

Gode mannens ABC – 
Halvdistans
I samarbete med 
Överförmyndarenheten Mölndals Stad.
Ledare: Boel Holgersson
Vi går igenom en god mans arbetsupp-
gifter med fyra fysiska träffar och tre på 
distans via webben. Sista tillfället är ett 
provtillfälle, efter godkänt prov erhålles 
ett intyg. Observera att kursen inte ger 

kunskap för god man för ensamkom-
mande barn. Anmälan är bindande. 
To 18-20.30
7 ggr med start 10 okt│2500 kr
Arr: 39355

Boendecirkel – När skall vi 
flytta och till vad? 
I samarbete med Träffpunkten Möllan
Ledare: Gunilla Arneström
Samtal och studiebesök om boendefor-
mer och utmaningar inför framtiden. Vid 
frågor, kontakta Gunilla, 0703-92 60 32.
Ti 13-14.30
6 ggr med start 19 nov│Ingen avgift
Arr: 39695

Kultur
TISDAG 3 SEPTEMBER
Odlarkväll med ”Farbror 
grön” – Johannes 
Wätterbäck!
Varmt välkommen till en grön, skön hel-
kväll för odlingspassionerade!
Vi inleder redan med drop-in mingel och 
välsmakande skördefika som Mölndals 
Trädgårdsnätverk och Studieförbundet 
Vuxenskolan bjuder på.
Odla där du är – Föreläsning med 
”Farbror Grön” 
Du behöver inte ha en stor trädgård för 
att kunna odla! Du kan enkelt odla goda 
grönsaker i dina fönster, på din bal-
kong, takterrass, pallkrage, växthus eller 
friland. Vi varvar praktiska odlingstips 
med sortrekommendationer och gröna re-
cept. Föranmälan krävs! Tel 031-87 47 46.
Lorry, Gamla Torget 43 i 
Kvarnbyn, kl. 18│225 kr 
Arr: 40003

LÖRDAG 7 SEPTEMBER
Lär dig mer om dina 
emigranter i släkten
Arr: DIS Väst i samarbete med 
Mölndals Museum 
Få svar på dina frågor om utvandrare, 
t.ex. hur man hittar dem i olika data-
baser. Föreläsare är Anna-Lena Hult-
man, erfaren emigrantforskare som 
bland annat har gett ut boken Emig-
rantforska på nätet tillsammans med 
Ted Rosvall. Anmälan till anmalan@
dis-vast.o.se senast den 1 sep.
Mölndals Museum Kvarnbygatan 
12, kl. 12-16

Mölndal

Beredskapstid



Anmälan och fördjupad kursinfo hittar du på webben: www.sv.se/grsydost14

ONSDAG 11 SEPTEMBER 
Stugfolk och Personligheter 
i Lindome 
I samarbete med Träffpunkterna i 
Lindome och Kållered
Kajsa Karlsson föreläser om Lindome 
Historia. Fri entré men begränsat antal 
platser så anmäl dig gärna innan på tel. 
031-87 47 46.
Bio Etage, kl. 11-12.30
Arr: 39689 

TORSDAG 12 SEPTEMBER 
Yngve Gustafsson föreläser 
om demens 
I samarbete med Demensföreningen 
Mölndal-Härryda och Anhörigstöd
Varför drabbas demenssjuka människor 
av undernäring, fallolyckor och läkeme-
delsbiverkningar - kan man förebygga 
och bibehålla livskvalitet och god hälsa. 
Yngve Gustafson är professor i geriatrik 
och är en uppskattad föreläsare och 
känd från TV, senast Sveriges bästa 
hemtjänst. Fri entré men begränsat an-
tal platser så anmäl dig gärna innan på 
tel. 031-87 47 46.
Stadsbiblioteket Mölndal, 
kl. 18-19.30
Arr: 39693 

ONSDAG 18 SEPTEMBER
Våga välja mönstrade 
väggar – inspireras och lär 
av tapethistorien
I samarbete med Lim & Handtryck 
Mölndal
Oavsett om du själv bor i en äldre bygg-
nad vars interiör du vill öka dina kun-
skaper om, eller om du vill följa dagens 
inredningstrender och söka dig bort från 
vitt, för att våga använda mer mönster 
och färg, så hälsas du välkommen till en 
föreläsning med efterföljande workshop. 
Under workshopen hjälps vi åt att datera 
tapetfragment om du har med sådana. 
Begränsat antal platser. Anmäl dig på 
www.sv.se/molndal, alt. 031-87 47 46.
Norra Forsåkersgatan 2B, 
kl. 18-21│350 kr  
Arr: 37400

TORSDAG 24 OKTOBER
Pensioner för kvinnor – Är 
det någonsin försent?
Vi går igenom olika avtal och vilka möj-
ligheter du har att själv göra ett aktivt 
val hur dina pengar ska vara placerade. 
Sist kommer vi in på vikten att själv läg-

ga upp ett eget sparande för att bättra på 
den totala pensionen. Fri entré men be-
gränsat antal platser så anmäl dig gärna 
innan på tel. 031-87 47 46.
Gamla Torget 43, Kvarnbyn, 
kl. 18-20 ca
Arr: 39669

MÅNDAG 4 NOVEMBER
Nordisk afton
Samarrangemang Föreningen Norden, 
Mölndals Hembygdsförening, Kållereds 
Hembygdsförening
Nordiska Rådets vice president Gunilla 
Karlsson talar om Nordiska Rådet 2019. 
Föranmälan innan den 1 nov till 
0725-32 50 60 eller 
ing-marie.samuelsson@telia.com.
Aulan, Gamla Torget 43, Mölndal, 
kl. 18-21
Arr: 39975  
 

Föreningar
Hembygd
I Mölndals kommun finns tre hem-
bygdsföreningar. Mölndal, Kållered och 
Lindome. Föreningarna drivs självstän-
digt men har som gemensam nämnare 
intresset för vår bygds historia, miljö 
och människor. Tillsammans skapar 
dessa föreningar kopplingar mellan 
dåtid, nutid och framtid som är viktiga 
för vår hembygd. Hos hembygdsfören-
ingarna finns ett stort utbud av guidade 
visningar, hembygdsdagar, cirklar och 
kulturarrangemang som föreningarna 
arrangerar tillsammans med SV.
Håll utkik på:
www.lindomehembygdsgille.nu
www.molndalshembygd.se
www.hembygd.se/kallered

Mölndal

Kunskapscafé 
TISDAG 24 SEPTEMBER
Boendeformer för seniorer nu 
och i framtiden 
Kan jag bo kvar i Mölndal men 
byta bostad till en mindre och mer 
bekväm? 
Annexet, Café Möllan, 
kl. 13-14.30     

TISDAG 29 OKTOBER
Digitala klyftor i den äldre 
befolkningen
Hur ser den digitala användning-
en ut i åldersgruppen 65+? Annika 
Bergström, professor Journalist-
högskolan, föreläser.
Annexet, Café Möllan, 
kl. 13-14.30     
 
TISDAG 3 DECEMBER
Avslutning
Lars-Eric Frendberg avslutar 
höstens caféer med musik för alla 
åldrar
Annexet, Café Möllan, 
kl. 13-14.30     
Arr 39973     

Yngve Gustafsson

Gamla Torget 43 | 031-87 47 460 | Mån - tor 10 - 14
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info@musikberget.com
Per Wockatz - Musikutveckling: 0738-53 68 08 
Johan Bergquist - SV Mölndal: 0722-00 36 51 

Musikberget är ett samarbete
mellan Musikutveckling i Göteborg AB

och Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal.
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Replokaler
Konsert- och eventlokal

www.musikberget.com
 

info@musikberget.com
Per Wockatz - Musikutveckling: 0738-53 68 08 
Johan Bergquist - SV Mölndal: 0722-00 36 51 

Musikberget är ett samarbete
mellan Musikutveckling i Göteborg AB

och Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal

Dansar du eller 
spelar i band? 

Söker du rep- eller 
danslokal? 

Vi kan hjälpa dig med lokaler, 
kontakter, branschtips, rabatter i 

musikaffärer m.m. 

Johan Bergquist, 0722-00 36 51, 
johan.bergquist@sv.se

Anders Lennerås, 0722-30 15 74, 
anders.lenneras@sv.se

SmåföretagsAkademin
Vi anordnar kurser för företagare, 

se sida 30 för mer information.
Vid frågor kontakta Helena Lilja 

Nordberg, 0722-00 36 52

Plattform & nätverk för fri kultur

Replokal, kvartersscen, workshop, 
ateljé, evenemang eller kontorsplats?
Vi har rum och nätverk för dig som 

arbetar inom konst och kultur! 

För mer info: 
www.konstkollektivet.se 
info@konstkollektivet.se 

Musikens änglar
En musikcirkel som repar på 
Grevedämmet (Pixbovägen 5) 
i Mölndal på torsdagarna. Vi 

spelar instrument, sjunger och 
har framförallt kul ihop. Vi spelar 
allt från Cornelis/Elvis till Avicii. 
Nu hoppas vi på fler deltagare till 

höstterminen 2019.

Vid intresse kontakta 
anna-karin.feragen@sv.se eller 

lars.nyren@icloud.com och 
berätta om dig själv.

Mölndalsgalan
Gillar du att spela teater, dansa och sjunga? Då kanske du är den vi söker!? 

Mölndalsgalan är en fri musikteatergrupp för personer med funktionsvariationer 
från 15 år och uppåt! Vi ses varannan måndag kl. 17.45-20 på 

Konstkollektivet i Mölndal. 

Kom och prova en gång gratis! 
Kontakta anna@konstkollektivet.se

Presenterar:
Öppen Kulturell 

Mötesplats
Tisdagar kl 15.30-20.30 

på Konstkollektivet, 
Pixbovägen 5 i Mölndal

Här kan du oavsett ålder och 
tidigare erfarenhet prova på 

lektioner i exempelvis dans, musik 
och teater samt laga mat och 

mötas! Allt är gratis! 

Vi vill vara en förutsättning för 
integration i Mölndal och söker 

alltid nya personer som vill 
vara med! Kanske vill du hjälpa 

till med maten eller hålla en 
workshop? Oavsett, kom förbi eller 

hör av dig till oss!  

info@konstkollektivet.se  
www.konstkollektivet.se
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Klimatsmart & hållbart

Verksamhetsutvecklare 
med rötter i myllan

Detta har vi i Studieförbundet Vuxensko-
lan tagit fasta på. Vi har arbetat med eko-
logisk, ekonomisk och social hållbarhet i 
många år men lägger nu i en högre växel 
i denna strävan. I det kommande utbudet 
hittar du att finna projekt, föreningar, nät-
verk, föredrag och kurser som ger just dig 
möjlighet att bli en del av omställningen 
till ett mer hållbart samhälle nu och för 
framtiden. 

Oavsett hur du vill bidra i hållbarhetsar-
betet  försöker vi inom Studieförbundet 
Vuxenskolan möta dina behov av kunska-
per och att få möta andra människor med 
samma intresse.

Vi har kurser, föredrag och evenemang 
inom odling, energifrågor, hälsa, ekobygg, 
resurshushållning, självhushållning, håll-
bart företagande, matlagning med närpro-
ducerade råvaror och gamla hantverk.

Våra verksamhetsutvecklare har under 
flera år byggt upp en kompetens och nät-
verk i dessa frågor. Och en särskild sats-
ning görs nu på odling i alla dess former 
och hur vår mat framställs. Några av våra 
verksamhetsutvecklare har själva sina röt-
ter i myllan och är odlare.

Helena Lilja Nordberg, verksamhetsut-
vecklare i Mölndal, brinner för de här 
frågorna och menar att odling i alla dess 
former är ett sätt för många att ta tag i 
klimatfrågorna genom handling. Det ger 
också ro för själen.

Daniel Palm, verksamhetsutvecklare i 
Partille och Alingsås, instämmer och 
menar att framförallt många unga vill 
göra något konkret och själva påverka 
sin vardag genom till exempel hur maten 
produceras och hur man gör sin energian-
vändning mer hållbar.

Vi driver och deltar i intressanta projekt 
för att öka olika aspekter av hållbarheten 
och öka delaktigheten i civilsamhället. 
Som till exempel Stadsodlingsprojektet  i 
Nolhagaparken i Alingsås. I Lerum genom 
genom projektet Hållbar Mat. I Partille 
har vi kurser i trädgårdsdesign och mjölk-
syrning av grönsaker. 

I Mölndal har vi bland annat  ett om-
fattande trädgårdsnätverk med 400 
medlemmar som startade som en studie-
cirkel. I nätverket anordnar vi ständigt 
nya intressanta aktiviteter som nu ett 
föredrag med Johannes Wätterbäck ock-
så känd som ”Farbror Grön” och en kurs i 
hydroponisk odling.

Med andra ord med en gedigen kompetens 
hos utvecklare och ledare samt ett unikt 
utbud hälsar vi alla att bli en del av det 
hållbara samhället. 

Intresset för hållbarhetsfrågor och klimatet är nu större än 
någonsin visar flera stora undersökningar. Det som skiljer sig 

idag från tidigare miljöengagemang är en ökad vilja hos många 
till att göra något praktiskt, en vilja att förändra sina vanor 

för att bidra till en bättre värld. 
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Verksamhetsutvecklare Daniel Palm 
vid stadsodlingen i Alingsås. 

Johan Wätterbäck, mera känd som ”Farbror Grön”, 
kommer till Mölndal i höst.

Verksamhetsutvecklare Helena Lilja-Nordberg 
samordnar Trådgårdnätverket i Mölndal. 

Hålllbarhetslyftet
SV i landet vill uppmana till ett 
hållbarhetslyft som innebär att vi 
studieförbund, övriga civilsamhället och 
våra kommuner arbetar tillsammans. 
I en opinionsundersökning där 
Studieförbundet Vuxenskolan låtit Sifo 
undersöka hur svenska folket uppfattar 
och förhåller sig till begreppet hållbarhet 
säger bland annat:

- sju av tio vill få ökad kunskap om hur 
man kan utöva praktisk hållbarhet i sin 
egen vardag 

- sex av tio är intresserade av eller mycket 
intresserade av frågor som rör hållbarhet 

- sex av tio instämmer starkt i frågan ”Jag 
vill bidra mer till en hållbar utveckling än 
vad jag gör idag”
 
Vi ser hur behovet av kunskap, bildning 
och samtal växer. Hållbarhet handlar 
i grunden om att bygga ett samhälle 
– såväl i ett globalt som ett lokalt 
perspektiv – som blir demokratiskt 
starkare. Om viljan finns kan vi genom 
ett brett samarbete mellan folkrörelser, 
föreningsliv och det offentliga nå en bred 
medborgarförankring för omställning och 
förändring.
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Trädgård, natur 
& miljö
Bokashi – jord på bara 
några veckor!
Ledare: Karin Hilmarch
Lär dig den extra miljövänliga kompos-
teringsmetoden från Japan.
Lö 10-12.15│SV Lerum
3 ggr med start 28 sep│495 kr
Arr: 39761

Biodling, nybörjare
Ledare: Lars Blomberg och Ingrid 
Evaldsson
Ti 19-21│SV Lerum.
10 ggr med start 29 okt │1300 kr, 
plus material 260 kr 
Arr: 39516

Jägarexamen 
– intresseanmälan!
Ledare: Bengt Rydberg
Intresserad av jakt och att lära dig jaga? 
Vi går igenom teori och praktik inför 
examen.
Må 19-22│Scoutgården Gråbo
12 ggr│Start vid full grupp│2000 
kr, materialkostnad tillkommer
Arr: 39760

Julstuga
Ledare: Johanna Axell
Välkomna att skapa stämningsfulla ad-
ventsarrangemang och fina dörrkransar! 
Vi bjuder på fika.
Två grupper:
Sö 18-20.30│1 dec│Rallarrosen Lerum 
Arr: 39908
To 19-21│5 dec│Rallarrosen Lerum 
Arr: 39909
225 kr, materialkostnad 
tillkommer

Hundkurser
I samarbete med Alfa Hundcenter
Kurserna hålls på Däckvägen 1, Sten-
kullen. Alla kurser startar löpande. 
Information, fler kurser och anmälan på  
www.alfahundcenter.se.

Valpkurs, från 8 v-6 mån
Ledare: Karin Ström
Om utvecklingsstadier, vård, ledarskap 
och inlärning. Övningarna innefattar 
bl.a. inkallning, sitt kvar, inte dra i 
kopplet m.m.
To 17.30-19.45 |6 ggr│1850 kr

Aktivering
Ledare: Josefin Olofsson
Pröva olika typer av träning; agility, 
rallylydnad, specialsök, klicker, fre-
estyle m.m.
Sö 17-18.30 |6 ggr│1750 kr

Vardagslydnad
Ledare: Karin Ström
Innehåller inkallning, inte dra i kopplet, sitt 
kvar, m.m. En lydig hund är en lyckliga-
re hund eftersom den kan ges mer frihet.
To 20-21.30 |6 ggr│1750 kr

Agility
Ledare: Magne Aldén
En fartfylld hundsport där hunden ska 
klara en hinderbana på kortast möjliga 
tid. Kurserna är på olika nivå.
Två grupper:
On 18-19.30
On 19.45-21.15 
6 ggr│1750 kr

Konst, slöjd 
& hantverk
Gaffelvirkning, nybörjare 
och fortsättning
I samarbete med Skallsjö-Nääs 
Hemslöjdsförening
Ledare: Berith Jansson
En gammal teknik som utförs med en 
virknål och en gaffel av trä eller metall. 
Kursstarter sker löpande. Välkommen 
med din anmälan och ev. frågor till  

Berith på 0702-87 50 22.
Må 19-21.15│Ryttarbacken, Floda
5 ggr med start i sep│575 kr 
exkl. fika
Arr: 39787

Knyppling
Ledare: Kerstin Larsen
Anmälan till Kerstin, 0702-21 00 09. 
Må 19-21.15│Ryttarbacken, Floda
8 ggr med start 9 sep
Arr: 39684

Lapptäcksteknik
I samarbete med Lerums 
hemslöjdsförening
Ledare: Britta Ferm, Gull Andersson
Anmälan sker till Britta Ferm, 
0707-92 81 30.
To 10-15│Lindekulla, Lerum
4 ggr med start 12 sep, därefter 2:a 
to i månaden│200 kr
Arr: 39293

Bokbindning och 
reparationer
I samarbete med Bokbindare-Vännerna.
Ledare: Göran Arfvidson
Anmälan sker till Göran på 0302-341 11
Ti 17.30-19.15│Häradsvägen, Lerum
12 ggr med start 17 sep
Arr: 39370

Keramikkurs med drejning
Kursledare: Anna Johansson
Drömmer du om att dreja eller vill du 
hellre skulptera eller kavla? Individuell 
handledning gör att det passar både ny-
börjare och vana. 
10 ggr│Floda Centrum│2450 kr
Tre grupper:
On 13.30-16.30│start 11 sep│ Arr:  40227
On 17-20 │start 11 sep │ Arr:  40228
To 18-21 │ start 12 sep│ Arr: 40199
Helgkurser
lö- sö 10-15│1450 kr
Tre grupper:
7, 8, 21 sep │ Arr: 40230
5, 6, 26 okt │ Arr: 40234
9, 10, 23 nov │Arr:  40235

Sy barnkläder i trikå
Ledare: Marianne Sörling – f.d. 
leverantör till Polarn och Pyret
Sy nya barnkläder i trikå, ta med tyg eller 
dina gamla trikåplagg eller köp tyg på plats.
Lö-sö 9-17│21-22 sep │1375 kr inkl. 
lätt lunch
Arr: 39566
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Knivbyggarkurs
Ledare: Marcus Helegård
Vi snidar skaft och slida.
On 19-21.15│Ljungviksskolan, Gråbo
10 ggr med start 9 okt│240 kr, 
under 18 år 120 kr
Arr: 39690

Vävning
Ledare: Marianne Sörling – f.d. 
leverantör till Polarn och Pyret
Väv din matta eller löpare under helgen. 
Ta med trasor eller köp på plats.
Lö-sö 9-17│12-13 okt│1375 kr inkl. 
lätt lunch
Arr: 39567

Gör din vas eller gran i 
keramik inför jul!
Ledare: Ulrica Elmberg
Under kreativa timmar lär du dig att 
göra en vas eller gran inför julen. 
To 18.30-21│7 nov│600 kr
Oscarshöjds Blommor & Trädgård, 
Floda
Arr: 39688

Lindekulla Slöjdklubb 
Ålder 7-14 år. För mer info samt anmä-
lan, kontakta SV Lerum, tel.0302-158 58.
Arr: 39292

Slöjd & 
Byggnadsvård
I samarbete med Västarvet/Slöjd 
och Byggnadsvård.
Kurserna hålls på Nääs om inget an-
nat anges. I alla slöjd och byggnads-
vårdskurser ingår lättare lunch. 
Mer info: www.slojdochbyggnadsvard.se

Hamling av träd – en 
trädbeskärningsteknik
Ledare: Robin Eriksson
Lö 10-17│31 aug│890 kr
På Mysten hos Ingemar Zachrisson
Arr: 38923

Tovade fårfällar
Ledare: Erik Torstensson
Två grupper:
Lö 10-17│31 aug Arr: 37687
Sö 10-17│1 sep Arr: 37688
1200 kr

Bygg en varmkompost
Ledare: Daniel Bävernäs
Lö 10-17│7 sep│990 kr
Arr: 38223

Skärsvarvning
Ledare: Åke Landström
Fr 14-19, lö-sö 9 -17│13-15 sep│2950 kr 
Arr: 37381

Fläta en näverväska 
Ledare: Bror Forslund
Lö-sö 10-17│14-15 sep│1650 kr
Arr: 39035

Vård och beskärning av träd
Ledare: Anders Green
Lö 10-17│14 sep│990 kr
Arr: 38880

Bakning i vedeldad bakugn
Ledare: Skallsjö Nääs Hemslöjdsförening
Lär dig baka som man gjorde förr i 
bakugnen på Nääs! 
Lö-sö 9-15│14-15 sep│990 kr
Arr: 39042

Tapeter i äldre miljöer
Ledare: Ann-Charlotte Strandberg
To 18-21│19 sep│480 kr
Byggfabriken, Göteborg
Arr: 37440

Snickeri för skräckslagna
Ledare: Manne Swedberg
Fr 13-17, lö-sö 10-17│1940 kr
Tre grupper:
20-22 sep Arr: 37342
18-20 okt Arr: 37348
22-24 nov Arr: 37349

Renovera fönster
Ledare: Mats Lindström
Sö 10-17│29 sep│990 kr 
Arr: 37362

Skapa i glas – en 
introduktion i Tiffanyteknik
Ledare: Susanne Marlow
Du lär dig att göra ett fönstersmycke  
eller glasunderlägg i Tiffanyteknik.
Lö 10-17│5 okt│1500 kr 
Arr: 39038

Sked och slev
Ledare: Anders Karlsson
Lö-sö 10-17│5-6 okt│1450 kr
Arr: 37693

Snidade ljusbärare
Ledare: Martin Ericsson
Lö-sö 10-17│5-6 okt│1770 kr 
Arr: 39267

Smide, grund
Ledare: Jan-Erik Svensson
Lö-sö 9-16│5-6 okt│1850 kr 
Smedjan i Tollered
Arr: 37393

Lerum

Lindekulla  
slöjdklubb söker 

fler ledare till 
barnverksamheten 
och slöjdklubben!
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Hållbara kök  
Ledare: Carina Carlsson och Fabel 
Arkitektur
Fr 18-21│480 kr  
Två grupper:
9 okt│Nääs Slöjdlärarseminarium
Arr: 39268
17 okt│Byggfabriken, Göteborg
Arr: 39274

Brodera hösten på Nääs
Ledare: Henriette Ousbäck
I två dagar kommer vi att ägna oss åt 
fritt broderi och skapa våra egna motiv.
Lö-sö 10-17│12-13 okt│1300 kr 
Arr: 37689

Luffarslöjd
Ledare: Birgit Lorenz
Lö-sö 10-17│12-13 okt│1750 kr 
Arr: 39269

Skapa garn i lin och bomull
Ledare: Elina Holmgren
Lö 10-17, sö 9-16│19-20 okt│1990 kr
Arr: 37845

Smide, fortsättning
Ledare: Jan-Erik Svensson
Lö-sö 9-16│19-20 okt│1850 kr 
Smedjan i Tollered
Arr: 37394

Mullbänkar och torpargrund
Ledare: Chico Hovedskov
Lö 10-17│26 okt│990 kr 
Arr: 37422

Tälj med kniv och yxa – för 
kvinnor 
Ledare: Mette Handler
Lö-sö 10-17│26-27 okt│1800 kr
Arr: 38985

Renovera fönster
Ledare: Mats Lindström
Sö 10-17│27 okt│990 kr
Arr: 37363

Fönstertillverkning
Ledare: Manne Swedberg
Fr 13-17, lö-sö 10-17│1-3 nov│1940 kr 
Arr: 37397

Isolering och värme i gamla 
hus
Ledare: Chico Hovedskov
Lö 10-17│9 nov│990 kr 
Arr: 37408

Träbildhuggeri
Ledare: Carsten Nilsson
Lö-sö 10-17│9-10 nov│2440 kr 
Arr: 37983

Fönsterrenovering med 
trälagning
Ledare: Peter Jarbring
Fr 13-17, lö-sö 9-17│15-17 nov│2300 kr
Arr: 37378

Skärpa verktyg
Ledare: Knut Östgård
Lö-sö 10-17│16-17 nov│1600 kr
Arr: 37389

Snickeri för orädda
Ledare: Torsten Salander
Fr 13-17, lö-sö 10-17|
29 nov-1 dec│2400 kr
Arr: 38159

Förgyllning på trä, glas, sten 
& metall
Ledare: Markku Timonen
Lö-sö 10-17│30 nov-1 dec│1990 kr
Arr: 39095

Hjälp! Vi har köpt hus
Ledare: Peter Jarbring
Lö 9-17│7 dec│990 kr
Arr: 37404

Konst & form
Måleri i valfri teknik
Ledare: Angela Roos
Olja, akryl eller akvarell. Bl.a. komposi-
tion, perspektiv och förhållanden i färg 
och form. 
Två grupper:
On 10-13 Arr: 39579
On 13.30-16.30 Arr: 39576
KonstFabriken, Hedefors Bruk
10 ggr med start 18 sep│2200 kr

Akryl, färgen med de många 
möjligheterna!
Ledare: Jürgen Asp
I denna kurs lär du dig akrylteknikens 
grunder samt färg och formanalys.
Lö-sö 9-16│14-15 sep│900 kr 
KonstFabriken, Hedefors Bruk
Arr: 39515

Akryl för barn
Ledare: Inger Jedenberg
För dig ca 6-11 år. Lär lekfullt om färg, 
form och komposition.
To 16.30-18.45│ KonstFabriken, 
Hedefors Bruk
5 ggr med start 19 sep│550 kr inkl. 
material
Arr: 39272

Tor   Jonsson,
som bl.a. gått kursen 
”Tälj textila redskap”

Jag gick tillsammans med familjen och 
det är härligt att göra något och samtidigt 
koppla av tillsammans med fru och vuxna 
barn. Man fick lära sig helt nya saker som 

man kan fortsätta med, just nu efter 
två månader så har jag börjat med att 

använda slynggaffeln vi gjorde på 
kursen, med helt ny teknik för mig 

att göra band med.
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Litteratur 
& historia
Skriv din egen biografi 
Ledare: Karin Manzoor
Vill du förverkliga dina skrivardröm-
mar? 
Lö 10.30-12│SV Lerum
10 ggr med start vid tillräckligt 
många anmälda│975 kr
Arr: 30501

Nordens historia
I samarbete med Föreningen Norden.
Ledare: Vanja Andersson och Anna-
Lena Lundström
Anmälan till Vanja Andersson 0302-150 
89. Läs mer om Föreningen Norden i  
Lerum på www.lerum.norden.se.
To 19-21│Tingshuset, Lerum
6 ggr (3 ggr/termin) 26 sep, 24 okt, 
28 nov│150 kr
Arr: 39645

Språk
Spanska – lätt fortsättning
Ledare: Meg Gezelius
On 18.30-20.45│SV Lerum
10 ggr med start 11 sep│1090 kr
Arr: 39471

Franska, olika nivåer 
Ledare: Ingrid Rathsman 
Kurser i olika kunskapsnivåer. 
10 ggr│945 kr│SV Lerum
Franska, konversation
Lö 10-11.30 │14 sep Arr: 39949 
Franska Termin 13 
Lö 12-13.30│14 sep Arr: 39950
Franska Termin 3
On 18.30-20│18 sep Arr: 39956

Italienska
Kurser i olika kunskapsnivåer.
Ledare: Lucia Spinelli
10 ggr│945 kr│SV Lerum
Italienska, konversation
Må 16-17.30│16 sep Arr: 39677
Italienska termin 4
Må 18-19.30│16 sep Arr: 39678
Italienska termin 7
To 17-18.30│19 sep Arr: 39679
Italienska termin 3
To 18.30-20│19 sep Arr: 39681

Esperanto för nybörjare
Ledare: Siv Burell
För mer info: siv.burell@gmail.com
Mån 17-18.30│Lekstorpsvägen 46 E, 
Gråbo
10 ggr med start 16 sep│600 kr, 
studerande 300 kr 
Arr: 39687  

Engelska
Ledare: Hayley Cavicchiolo
Kurser i olika kunskapsnivåer
10 ggr│930 kr│ Tingshuset, Lerum
Konversation lättare fortsättning 
On 10.30-12 │start 18 sep Arr: 39290
Engelska, konversation – termin 2 
On 12.30-14│start 18 sep Arr: 39291

Individuella lektioner i 
engelska
Vår kursledare i engelska Hayley Cavic-
chiolo ger även individuella lektioner i 
engelska i hemmiljö.
6 ggr à 45 min för 2500 kr alt. 
8 ggr à 45 min för 3000 kr│plats 
anges vid anmälan.

Språkcafé
I samarbete med Rädda Barnen, Röda 
Korset, Kultur och Bibliotek
Behöver du öva på svenska, eller vill du 
hjälpa någon att lära sig prata bättre 
svenska? Kom och fika med oss!  
Drop-in!
Må 16.30-18│Floda bibliotek 
Ti 16-18│Gråbo bibliotek
On 17-19.15│Sjöviks bibliotek
To 10-15│Lerums bibliotek
Följ oss gärna på Facebook: ”Språkcafé 
i Lerum”

Hälsa & Livsstil
Hjärt- och lungräddning 
– intresseanmälan
Kunskapen om hur man utför HLR samt 
använder en hjärtstartare kan vara skill-
naden mellan liv och död. Anmäl intres-
se till SV Lerum. 
300 kr│Arr: 30504

Yoga med Ett andetag
I samarbete med Ett andetag
Ledare: Anna Storåker
Anmälan och  info: www.ettandetag.se, 
info@ettandetag.se eller på 0704-18 51 67

Mediyoga
Grunden i MediYoga är yogarörelser, 
andning, avslappning och meditation. 
To 19.15-20.30│Lilla Nääs, Kvikullavä-
gen 45 Floda
8 ggr med start 22 aug│1400 kr
Arr: 40112
8 ggr med start 17 okt 
(ej v.44)│1400 kr
Arr: 40113

YinYoga 
YinYoga är en avkopplande yogaform 
som kännetecknas av sittande och lig-
gande positioner i mjuk stretch, utförd i 
medveten närvaro. 
To 18-19│Lilla Nääs, Kvikullavägen 45, 
Floda
8 ggr med start 22 aug│1300 kr
Arr: 40114
8 ggr med start 17 okt 
(ej v.44) │1300 kr 
Arr: 40115

Lerum
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Hatha Yoga
Ledare: Agneta Svensson
Hathayogan är den mest kända formen 
av yoga ur vilken de flesta andra yoga-
former härstammar. Genom att träna 
kroppen vill man i hathayoga nå sinnet 
och därmed finna inre balans. Anmälan 
till Agneta, 0709-90 71 33.
Tre grupper:
On 18.30-20│28 aug Arr: 39561
Fr 9-10.30│30 aug Arr: 39562
Sö 18.30-20 │1 sep Arr: 39563
10 ggr 1100 kr│15 ggr 1500 kr

Feldenkrais 
Ledare: Annika Gellerman
En blandning av enkla och komplexa 
rörelser. Få ut mesta möjliga av ditt liv ge-
nom att öka din koordination, smidighet, 
mentala förmåga på ett intelligent sätt.
Mer information om Feldenkrais får du 
på www.gellerman.se eller kontakta 
Annika Gellerman på 0705-75 24 30, 
annika@gellerman.se för info samt 
anmälan. Alternativt anmäl dig till SV 
på lerum@sv.se
3 grupper:
12 ggr med start 10 sep│1500 kr
Medel - Grupp där vi blandar lugnare 
med intensivare.
Ti 9.30-10.30│Scoutgården Riddar-
sten, Lerum

Aktiv - Grupp för dig som obehindrat 
utför fysiska aktiviteter.
Ti 18-19│Equmeniakyrkan, Lerum
Medel - Grupp där vi blandar lugnare 
med intensivare.
Ti 19.30-20.30│Equmeniakyrkan, 
Lerum
Aldrig provat förut?
3 ggr med start 10 sep│270 kr

Feldenkrais – lördag 
Ledare: Annika Gellerman
Temadag: Balans från fötter till huvud. 
Innehållsrik dag med flera Feldenkrais-
övningar. Frukt, kaffe/te, bröd och 
pålägg serveras i paus och ingår i priset. 
Övningarna spelas in och du får dessa 
för fortsatt träning hemma.
Anmälan till Annika på 0705-75 24 30, 
annika@gellerman.se eller lerum@sv.se
Lö 9.30-14│12 okt│850 kr 
Scoutgården Riddarsten, Lerum

Yogakurser – Anandandanda
I samarbete med Jens Evensen
Yoga och meditation
Halvdagskurs i yoga, avspänning och 
meditation med vår mycket erfaren yo-
galärare som är verksam sedan 80-talet. 
Gråbo, lokal meddelas vid anmälan. 
För mer info, vänligen se www.yoga.se/
goteborg/grabo.
Lö 9.30-13.30│14 sep│750 kr 
Arr: 39664
Lö 9.30-13.30│5 okt│750 kr 
Arr: 39665

Handla ekologiskt, argument, 
regler och märkning
Ledare: Ingemar Hjelm
En kurs där du lär dig handla ekologiskt 
på ett smart sätt.
On 18-20│25 sep
Dialog Floda
Arr: 39745

Fatta mod – laga fisk
Ledare: Ilona Miglavs
Hur steker och kokar man fisk för bästa 
resultat? Vi provar olika tillagningsme-
toder och testar olika fiskarter! 
To 17.30-20.30 │26 sep│300 kr 
inkl. råvaror 
Torpskolan
Arr: 39692

Lär dig stycka gris
Ledare: Jonas Unosson
En kurs där du lär dig att stycka gris 
samt får med dig en halv gris hem inklu-
derat i kursavgiften.
On 18-21│2 okt│2200 kr
Unossons Charkuteri, Floda Torg
Arr: 39713

Ostronkväll med bubbel och 
tillbehör
Ledare: Ilona Miglavs
Under kvällen får du en introduktion i 
ostronets värld, från historia till nutid. 
Ti 17.30-21.30│1 okt│550 kr inkl. 
råvaror 
Torpskolan
Arr: 39691

Ingemar  Hjelm,
cirkelledare i Lerum

Vad är det bästa med 
att arbeta som ledare hos SV?

Det roligaste är att möta alla 
intresserade och vetgiriga människor 

och i dialog öka kunskaper och 
engagemang hos dem men 

även hos mig själv.
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Maritim gastronomi 
Ledare: Ilona Miglavs
Lär dig laga fisk och skaldjur. Teori och 
praktik varvas och avslutas med tillag-
ning av en måltid. 
To 18-20.30│Torpskolan
5 ggr med start 10 okt│1800 kr 
inkl. råvaror 
Arr: 39584

Lär dig göra egen korv
Ledare: Jonas Unosson
Lär dig att tillverka korv och få med dig 
tre sorter egentillverkade korvar hem.
On 18-21│16 okt│1250 kr
Unossons Charkuteri, Floda Torg
Arr: 39712

Kurser med CL Friskvård & 
Rehab AB
Ledare: Cecilia L Hilton 
För anmälan, se www.sv.se/grsydost 
eller maila lerum@sv.se
För mer kursinfo, se www.clfrisk.se eller 
kontakta Cecilia på 0704-22 78 24. För att 
se hela kurs- och eventutbudet, se www.
clfrisk.se/den-naturliga-vagen-till-forbatt-
rad-halsa-och-prestation/kurser-traning.
Kurser startar löpande vid tillräckligt 
många anmälda. Välkommen med din 
intresseanmälan!

Qi Gong, inspiration och 
introduktion
Ti el. on 17.30-19.30│250 kr inkl. 
lätt måltid

Longdan Qi Gong, 
nybörjarkurs
En medicinsk Qi Gong där mjuka rörelser, 
andning och tanke ger träningen energi, 
styrka och avslappning. Startar i samband 
med ”Qi Gong, inspiration och intro”. 
12 ggr│2490 kr
Arr: 40116

Inblick i den Kinesiska 
synen på livet och hälsan. 
Yin & Yang (Steg 1 TCM)
I TCM beskrivs kroppen som en balans 
mellan Yin och Yang, där sinnen, organ 
och känslor hör samman. 
Ti el. on 17.30-19.30│400 kr inkl. 
lätt måltid

Fördjupning i den Kinesiska 
synen på livet och hälsan, 
Tung & Puls-diagnostik 
(steg 2 TCM)
En djupare inblick i denna flertusenåriga 
kunskap där du lär dig grunderna i tung- 
och pulsdiagnostik.
Ti el. on 17.30-19.30│400 inkl. 
lätt måltid

Massagekurs för hemma-
bruk: Rygg, axlar, nacke
Ger dig kunskap om musklerna, bas-
grepp och olika massageformer.
3 ggr│17.30-19.30│1050 kr

Mat som medicin och 
inflammationshämmande 
kost, steg 1
Föredrag om mat som medicin och in-
flammationshämmande kost, steg 1
Ti el. on 17.30-19.30│400 kr inkl. lätt 
måltid

Mat som medicin och 
inflammationshämmande 
kost, fördjupning, steg 2
Föredrag om mat som medicin och in-
flammationshämmande kost, steg 2.
Ti el. on 17.30-19.30│400 kr inkl. 
lätt måltid

Matlagningsträff 
– Mat som medicin- 
och inflammations-
hämmande kost
Som en fortsättning på föredraget om 
mat som medicin- och inflammations-
hämmande kost startar vi en matlag-
ningskurs.
2 ggr│17.30-19.30│1090 kr

Kinesiotape idrottstejp
Samarbete med CL Friskvård & Rehab 
AB och Lerumsloppet
Snabbare läkning för alla. ”Lika natur-
ligt som plåster på såren”.
2 ggr + praktik│ti el. on 
17.30-20│1090 kr

Aktiviteter i samarbete med 
Anhörighetstödet Lerums 
kommun
Anhörigstödet finns till för dig som stöttar, 
vårdar någon närstående med långvarig 
sjukdom, funktionsvariation eller hög ålder. 
För mer info, se www.lerum.se/
Omsorg-och-stod/Anhoriga-och-
frivilliga eller kontakta Jessica 
Gustavsson på Jessica.gustavsson@
lerum.se eller 0302-52 22 39.

Anhörigcafé kring 
Parkinsons sjukdom
Är du anhörig till någon med Parkinsons 
sjukdom är du välkommen till anhörig-
stödets café kring Parkinson sjukdom.
To 10-12│Riddarstenshöjden 9, Lerum
4 ggr│29 aug, 26 sep, 31 okt samt 
28 nov 

Café Förgätmigej
I samarbete med Demensföreningen 
och Humana Omsorg
Här träffas vi som fått en demenssjuk-
dom tillsammans med våra anhöriga 
och vänner. Det bjuds på fika, underhåll-
ning och intressanta föredrag. 
Må 18-20│Ågården, Alingsåsvägen 1, 
Lerum
4 ggr│9 sep, 14 okt, 11 nov samt 
9 dec 
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Samtalsgrupper på 
Träffpunkten för anhöriga, 
Riddarstenshöjden 9, Lerum
För anmälan och info kontakta Jessica 
Gustavsson 0302-52 22 39 eller 
jessica.gustavsson@lerum.se
Begränsat antal platser.

Samtalsgrupp kring vuxna 
med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar-NPF
För dig som är förälder/anhörig till 
någon under 18 år med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar som t.ex. 
autism, ADHD. Sista anmälningsdatum 
28 aug.
Ti 17.30-19│5 ggr med start 3 sep

Samtalsgrupp kring 
neurologiska sjukdomar
För dig som är anhörig till någon med 
en neurologisk sjukdom som t.ex stroke, 
MS, ALS, Parkinsons sjukdom. Sista an-
mälningsdag 6 sep.
On 10-12│5 ggr med start 11 sep  
(uppehåll 2 okt)

Samtalsgrupp kring 
cancersjukdomar
För dig som är anhörig till någon med en 
cancerdiagnos. Sista anmälningsdag  
10 okt.
To 13.30-15.30│4 ggr med start 17 okt 
(uppehåll 7 nov) 

Samtalsgrupp för mor- 
och farföräldrar
För dig som har ett barnbarn med funk-
tionsnedsättning. Sista anmälningsdag 
17 okt.
Må 13-15│5 ggr med start 21 okt 

Utbildning om 
demenssjukdomar
Ledare: Anna Carlström, 
demenssjuksköterska
Utbildningen vänder sig i första hand till 
dig som är anhörig till en person med de-
menssjukdom eller minnessvikt. Anmälan 
senast 3 okt till Anna Carlström, tel. 0302-
52 23 40, anna.carlstrom@lerum.se.
To 17.30-19.30│2 ggr│17 okt och 24 okt
Träffpunkten Parasollen i Gråbo

Musik, dans 
& teater
Lerum Vocalis 
Ledare: Bibi Lennersjö Lindén
En blandad profankör. Framträder 2-3 
ggr/termin. Kören söker speciellt sopraner 
och basar. Vid frågor och anmälan, kon-
takta Anita Berg på 0737-83 25 88 eller 
Bibi Lennersjö Lindén på 0708-91 23 44.
Ti 18.30-21│12 ggr med start 27 aug
Arr: 39658

Squaredance
Ledare: Kjell Munthe och Marianne 
Gustafsson
Gratis prova på. 
Ti 18.30-19.30│Floda Lada
Start 3 och 10 sep

Ukulele, nybörjare
Ledare: Annelie Westerlund
Ti 17.30-19│SV Lerum
10 ggr med start 10 sep│980 kr 
Arr: 39473

Ukulele, lättare fortsättning
Ledare: Annelie Westerlund
Ti 19-20.30 udda veckor│SV Lerum
9 ggr med start 10 sep│880 kr
Arr: 39472

Individuella instrumentala 
lektioner i gitarr/piano/fiol/
sång/nyckelharpa
Ledare: Kim Risberg/Annelie 
Westerlund
5 timmar│2600 kr│start efter ö.k.

Komediskolan 
Ledare: Mårrgan Örlebäck
10 ggr│935 kr│Torpskolan
Barn 7-11 år
Ti 17-18.30│10 sep
Ti 18.30-20│10 sep
Dramagrupp vuxna 
(med intellektuella 
funktionsnedsättningar)
Ti 20-21:30│10 sep
Barn 7-11 år
On 17-18.30│11 sep
On 18.30-20│11 sep
Ungdomsgruppen 12-15 år
On 20-21.30│11 sep

Dansar du eller 
spelar i band? 

Söker du rep- eller 
danslokal? 

Vi kan hjälpa dig med lokaler, 
kontakter, branschtips, rabatter i 

musikaffärer m.m. 

Kontakta Therese Hjort, 
0302-700 102, therese.hjort@sv.se
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Let’s dance – danskultur på 
vårt vis
Samarbete med Skallsjö folkdanslag
Ledare: Leif Lummander och Kent 
Johannesson
On 19-21.30│Floda 
8 ggr med start 11 sep 
Två grupper:
Arr: 39886, 39885 

Linedance
Olika grupper på olika nivåer
12 ggr│275 kr│Riddarstens Scoutgård
Linedance 1 
Ledare: Laila Vackinger
On 14-15.15 │11 sep
Linedance 2 
Ledare: Barbro Feltzing och Pia 
Gottrup Hedström
Ti 10-11.45 |11 sep
Linedance 3 
Ledare: Laila Vackinger
On 12-13.45 │11 sep
Linedance 4 
Ledare: Laila Vackinger
Fr 11-12.45 │13 sep 

Gammaldans 
I samarbete med Snurrebocken
Ledare: Jan Hallnor
Motionsdans med kursinslag (ej nybör-
jare) till levande musik. Medtag eget 
fika. Frågor: Jan Hallnor, 0736-34 39 43
To 18.30-21.30│Floda
11 ggr med start 12 sep│450 kr 
alt. 60 kr/gång

It & data
Föreningskunskap 
– intresseanmälan
I samarbete med Lerums kommun
Vi går igenom aktuell föreningsteknik så 
att du blir bättre rustad för ditt styrelse-
uppdrag.
200 kr inklusive material

Teknik-drop-in
Arr: Kultur och Bibliotek
Vi hjälps åt med bland annat surfplattor, 
e-böcker, mobiler och talböcker. 
On 14 -15│ojämna veckor 
28 aug-18 dec│Lerums bibliotek
Må 14-16 │30 sep och 
må 16-18 │18 nov│Gråbo bibliotek

Plattor och paddor 
– grundkurs
Arr: Kultur och Bibliotek
Grundkurs för dig som har en surfplatta. 
Ingen avgift men begränsat antal platser!
Obs! Anmälan öppnar på bibliotekets 
webbplats 12 aug kl. 9. Ingen anmälan 
tas emot före detta datum!
Ti-on 10-12│10-11 sep│Lerums Bib-
liotek

Plattor och paddor 
– fortsättningskurs 
Arr: Kultur och Bibliotek
Fortsättningskurs för dig som har en 
surfplatta. Ingen avgift, men begränsat 
antal platser! 
Obs! Anmälan öppnar på bibliotekets 
webbplats 7 okt kl. 9. Ingen anmälan 
tas emot före detta datum! Du behöver 
inte ha deltagit i grundkursen för att 
vara med.
Ti-on 10-12│5-6 nov│Lerums Bibliotek

Biblioteken 
Lerums kommun
Arr: Kultur och Bibliotek
För mer info se bibliotek.lerum.se.

Våra bokklubbar för barn 
och unga:
Gillar du att läsa och prata om spän-
nande böcker, träffa kompisar och 
fika? Det finns bokklubbar för olika 
åldrar! 

Lerum för dig 10-12 år
Begränsat antal platser! Anmälan till 
0302-52 14 76 eller 
nina.persson@lerum.se
To 15.30-16.30│Lerums bibliotek
4 ggr med start i sep

Lerum för dig 13-16 år
Anmälan till 0302-52 14 74 eller 
elin.boardy@lerum.se
On 16-17│Lerums bibliotek
4 ggr med start 11 sep, därefter 
9 okt, 6 nov samt 4 dec

Science Fiction-bokklubb i Floda  
för dig 12-15 år
Anmälan till 0302-52 14 17 eller 
april.karlsson@lerum.se.
Ti 15.30-16.30│Floda bibliotek
3 ggr med start 10 sep, därefter  
8 okt och 5 nov 

Gråbo för dig 10-12 år
Anmälan via mail till 
grabo.bibliotek@lerum.se
Ti 15│Gråbo bibliotek
3 ggr med start 24 sep, därefter  
22 okt samt 26 nov

Fotbollsbokklubb på Gråbo 
bibliotek
Bokklubb för dig mellan 10-12 år som är 
intresserad av fotboll. Välkommen!
Anmälan till grabo.bibliotek@lerum.se
Ti 15│Gråbo bibliotek
2 ggr med start 5 nov, därefter 
3 dec 

Lerum
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Bokcirklar på lätt svenska
Vill du träna svenska? Vi träffas, fikar 
och läser högt ur böcker på lätt svenska.
Anmälan via telefon eller mail till April 
Karlsson, april.karlsson@lerum.se eller 
0302-52 14 17
Start i sep på Lerums bibliotek

Allas barnbarn, introduktion
Arr: Kultur och Bibliotek och Allas 
barnbarn
Är du pensionär och vill läsa högt för 
förskolebarn? Studiecirkel om berättan-
de och barnböcker. Anmälningar kan 
ske via telefon eller mail till Berit Hed-
berg, 0302-138 29, berit.hedberg@telia.
com eller till Nina Persson 0302-52 14 
76, nina.persson@lerum.se
Ti 10-12.30│Lerums bibliotek
4 ggr med start i okt 

Dyslexi-drop-in
On 15.30-18.30│Lerums bibliotek
18 sep, 9 okt, 13 nov

Hur kan jag som förälder 
hjälpa mitt barn med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi?
Studiecirkel om dyslexi. Begränsat antal 
platser, anmälan senast 11 okt till an-
na-klara.aronsson@lerum.se. Anmälan 
avser alla tre tillfällen.
On 18.30-20.30│Lerums bibliotek
3 ggr med start 16 okt, därefter 
23 okt samt 6 nov 

Pysselonsdag på biblioteket 
i Lerum
Biblioteket dukar fram roligt material 
och sedan pysslar vi tillsammans. För 
alla åldrar! 
On 14.30-16│Lerums bibliotek, drop-in
4 ggr med start 16 okt, 30 okt, 
13 nov och 27 nov

Brädspelskvällar på Floda 
bibliotek
Vi plockar fram en massa roliga spel, 
välkommen!
Ti 16-18.30 │Floda bibliotek
22 okt och 3 dec

Ge bort ett brädspel i 
julklapp? Provspela på 
biblioteket! 
Kom och testa brädspel som passar olika 
åldrar. 
Ti 16.30-18.30│19 nov│Floda bibliotek 
On 16.30-18.30│20 nov│Lerums 
bibliotek 
To 16.30-18.30│21 nov│Gråbo 
bibliotek 

Kultur
TISDAG 27 AUGUSTI
Bussresa till Orust
I samarbete med Föreningen Norden
Vi startar från Lerum kl. 8 (vid parke-
ringshuset). Första stopp är Bigården i 
Tavlebord. För mer info, vänligen se 
lerum.norden.se.
Parkeringshuset Lerum, kl. 8│ 
650 kr

TORSDAG 5 SEPTEMBER 
Besök av Neuroförbundet 
Göteborg
Arr: Anhörigstödet Lerums kommun
Representanter från Neuroförbundet i 
Göteborg besöker Träffpunkten för an-
höriga och berättar om deras arbete för 
den som är sjuk och för den anhörige.
För anmälan och information kontakta 
Jessica Gustavsson 0302-52 22 39,  
jessica.gustavsson@lerum.se
Träffpunkten för anhöriga, 
Riddarstenshöjden 9, 
Lerum kl. 13-15

LÖRDAG 7 SEPTEMBER 
Minska stress med klassisk 
yoga och meditation
I samarbete med Jens Evensen
För anmälan kontakta Jens 
0730-51 80 99.
SV Lerum, kl. 13-14 

LÖRDAG 7 SEPTEMBER
Konsert: Följ facklan till 
Korpakullen
I samarbete med Lerums kommun, 

Är du vuxen och 
vill vara med i en 

bokcirkel? Prata med 
ditt bibliotek för mer 

information!

Lerum

SmåföretagsAkademin
Vi anordnar kurser för företagare, 

se sida 30 för mer information.

Vid frågor kontakta 
Diana Scarpati, 0302-700 101
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Stora Lundbys Hembygdsförening, 
Stora Lundbys Församling samt Stora 
Lundbys Scoutkår
Byns män försökte försvara kyrka och 
prästgård mot danskarna år 1611.
Stora Lundby kyrka, kl. 18

TORSDAG 12 SEPTEMBER
Sälj mer med rätt 
kroppsspråk
I samarbete med Kicki Eldh A&O Image
Du som vill kunna sälja mer kan utveck-
la din säljteknik med att använda ditt 
kroppsspråk. Föreläsare: Kicki Eldh.
SV Lerum, kl. 18│990 kr

TORSDAG 12 SEPTEMBER
Allsångskväll med 
underhållning
I samarbete med Nääs Dragspelsklubb 
och Lions i Lerum
Kaffeservering och lotterier. 
Tingshuset i Lerum, kl. 19-21│
Fri entré

TORSDAG 19 SEPTEMBER
Temakväll om att vara 
syskon till ett barn/ungdom 
med funktionsnedsättning
Arr: Anhörigstödet Lerums kommun
Rakel Lornér och Maria Blad arbetar i 
Bräcke diakonis ”Projekt Vuxensyskon” 
och har fått ta del av hur det är att vara 
syskon till nån med funktionsnedsätt-
ning och sjukdom. Begränsat antal 
platser. Sista anmälningsdatum 16 sep. 
För anmälan och information kontakta 
Jessica Gustavsson 0302-52 22 39,  
jessica.gustavsson@lerum.se.
Träffpunkten för anhöriga, 
Riddarstenshöjden 9, Lerum, 
kl. 17.30-19.30

SÖNDAG 22 SEPTEMBER
Amandakören 
I samarbete med Kammarmusik 
i Lerum, Musik i Lerum, Kultur & 
Bibliotek
Dergårdsteatern, kl. 16

ONSDAG 25 SEPTEMBER
Brevväxlingen mellan Sophie 
Elkan och Selma Lagerlöf
Arr: Kultur och bibliotek och 
Bibliotekets pensionärsråd
Marie Hjalmarsson Engelke, som har 
skrivit en bok om Sophie Elkan berättar.
Lerums bibliotek, kl. 15│Gratis-
biljetter hämtas på biblioteket

TISDAG 1 OKTOBER
Vad gör din granne? Möt 
Cecilia Luther
I samarbete med Kultur och Bibliotek
Lyssna till Cecilia Luther som med 
musik, ord och bild berättar om sina 
erfarenheter av utmattningsdepression 
och sin pappas bortgång. 
Sjöviks bibliotek, kl. 19

TORSDAG 3 OKTOBER
Merförsäljning – vá enkelt!
I samarbete med Kicki Eldh A&O Image
Var går gränsen mellan att pracka på 
kunden något och att vara serviceinrik-
tad? Föreläsare: Kicki Eldh.
SV Lerum, kl. 18│990 kr

ONSDAG 3 OKTOBER
Kerala – sydindiens pärla 
I samarbete med Kultur och Bibliotek
Eva Norlander, researrangör och guide-
boksförfattare, berättar.
Lerums bibliotek kl. 19│Gratis-
biljetter hämtas på biblioteket

TORSDAG 10 OKTOBER
Allsångskväll med 
underhållning
I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier. 
Parasollen i Gråbo, kl. 19-21

TORSDAG 10 OKTOBER
Att som ung lyckas utmana 
sin dyslexi
Arr: Kultur och bibliotek samt 
Dyslexirådet Lerum
Tindra Lindbom, 17 år, berättar till-
sammans med mamma Carola om 
dyslexins utmaningar genom uppväxt 
och skoltid.
Lerums bibliotek, kl. 18│Gratis-
biljetter hämtas på biblioteket

TISDAG 15 OKTOBER
Göta älv – från källan till 
havet
Arr: Kultur och bibliotek
Frilansjournalisten Anders Sporsén 
Eriksson berättar om en äventyrlig färd 
i handbyggda kanoter längs Göta älv, 
från källorna till havet, med syftet att 
ta reda på hur Göta älvs vatten egentli-
gen mår.
Gråbo bibliotek, kl. 19│Gratis-
biljetter hämtas på biblioteket

ONSDAG 16 OKTOBER
Föreningen Norden 100 
år – Nordiskt ljus och 
mörker under ett sekel 
Jubileumskavalkad
I samarbete med Föreningen Norden
För mer info, se lerum.norden.se. 
Equmeniakyrkan Lerum, 
kl. 18-21│100 kr

Lerum

Sophie Elkan och Selma Lagerlöf Kerala – Sydindiens pärla

FOTO: EVA NORLANDER
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ONSDAG 16 OKTOBER
Klimatet och omställningen
I samarbete med Kultur och Bibliotek
Staffan Laestadius, professor emeritus i 
industriell utveckling vid KTH berättar 
om sin bok. 
Lerums bibliotek, kl. 19│Gratis-
biljetter hämtas på biblioteket

TORSDAG 17 OKTOBER
Författarbesök: Anna Ihrén
I samarbete med Kultur och Bibliotek
Anna Ihrén, deckarförfattare från Sjö-
vik, berättar om sina böcker och sitt 
skrivande.
Floda bibliotek, kl. 19

TORSDAG 24 OKTOBER
Sälja med D.I.S.C – de fyra 
olika färgerna
I samarbete med Kicki Eldh A&O Image
Alla är vi olika. Kunden kan snabbt 
bli otålig eller tvärtom vilja ha enormt 
mycket fakta av dig. Du måste anpassa 
dig. Och vem är du? Föreläsare: Kicki 
Eldh.
SV Lerum kl. 18│990 kr

FREDAG-LÖRDAG 26-27 OKTOBER
Höstmarknad på Lindekulla 
– tema: Golvglädje
I samarbete med Lerums 
Hemslöjdsförening
Lindekulla, Lerum, kl. 13-18, 
lö kl. 10-15

TORSDAG 31 OKTOBER
Bilder berättar
I samarbete med Stora Lundby 
Hembygdsförening
Bygdens historia i ord och bild.
Parasollen, Gråbo, kl. 18.30|
Entré 50 kr inkl. fika

TORSDAG 7 NOVEMBER
Allsångskväll med 
underhållning
I samarbete med Nääs Dragspelsklubb 
och Lions i Lerum 
Kaffeservering och lotterier. 
Tingshuset i Lerum, kl. 19-21

MÅNDAG 11 NOVEMBER
Kura skymning – Tema fest i 
Norden
I samarbete med Föreningen Norden
David Sandén läser ur årets bok Babet-
tes gästabud av Karen Blixen. För mer 
info, se lerum.norden.se.
Lerums bibliotek, kl. 19 

ONSDAG 13 NOVEMBER
NPF – och lågaffektivt 
bemötande 
Arr: Anhörigstödet Lerums kommun i 
samarbete med Attention Lerum
Vi påverkas alla av vår omgivning och 
hur vi bemöter varandra. För personer 
med neuropsykiatriska funktionsvaria-
tioner (NPF) är det ofta extra påtagligt. 
Föreläsaren Andreas Svensson berättar 
och ger exempel på erkända metoder 

Lerum

”Genom 
vårt samarbete 

och stöd till lokala 
föreningar stärker 

vi den sociala 
hållbarheten!”

Johan Eklund
Verksamhetschef

FOTO: OLAFUR GESTSSON

Kura skymning – Tema fest i NordenAnna Ihrén
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från litteratur och forskning. För anmä-
lan och information kontakta Jessica 
Gustavsson 0302-52 22 39, 
jessica.gustavsson@lerum.se.
Gradängsalen Lerums gymnasium 
byggnad Granen, kl. 18-20

LÖRDAG 16 NOVEMBER
Minska stress med 
klassisk yoga och meditation 
– föreläsning
I samarbete med föreläsaren Jens 
Evensen
För anmälan kontakta Jens 
0730-51 80 99.
SV Lerum, Hedeforsvägen 58, 
kl. 13-14

ONSDAG 20 NOVEMBER
Stora Lundbys historia
Arr: Kultur och bibliotek samt 
Bibliotekets pensionärsråd
Iréne Johansson från Stora Lundbys 
hembygdsförening berättar. 
Lerums bibliotek, kl. 15 │ Gratis-
biljetter hämtas på biblioteket

TORSDAG 21 NOVEMBER
Information om Plattform 
Lerum
Arr: Anhörigstödet Lerums kommun.
Välkommen till information och dialog 
kring kommunens nystartade enhet 
Plattform Lerum som bl.a. arbetar före-
byggande gentemot ungdomar i riskzon. 
En samordnande funktion mellan skola, 
socialtjänst och sjukvård. För anmälan 
och information kontakta Jessica Gus-
tavsson 0302-52 22 39, jessica. 
gustavsson@lerum.se.
Träffpunkten för anhöriga, 
Riddarstenshöjden 9 i Lerum, 
kl. 17.30-19.30

TORSDAG 28 NOVEMBER
Bilder berättar
I samarbete med Stora Lundby 
Hembygdsförening
Bygdens historia i ord och bild.
Parasollen, Gråbo, kl. 18.30│50 kr 
inkl. fika

SÖNDAG 1 DECEMBER
Adventskonsert 
med Lerum Vocalis
I samarbete med Lerum Vocalis
Församlingshemmet, Kantor 
Edgrens Väg, Lerum, kl. 18

TISDAG 3 DECEMBER
Fåglar på hav och fjäll i 
Norge
I samarbete med Föreningen Norden
Barbro Andreasson visar bildspel från 
en resa till ön Runde på Vestlandet, men 
också frånfjälltrakterna runt Dombås 
och Maurvangen. 
Lerums bibliotek, kl. 19│75 kr, 
medlem 50 kr

TORSDAG 12 DECEMBER 
Allsångskväll med jultema-
underhållning
I samarbete med Nääs Dragspelsklubb
Kaffeservering och lotterier. 
Parasollen Gråbo, kl. 18.30-21

TISDAG 17 DECEMBER
Allsångskväll med jultema-
underhållning. 
I samarbete med Nääs Dragspelsklubb 
och Lions i Lerum
Kaffeservering och lotterier. 
Floda Lada, kl. 18.30-21 

Lerum

Nääs Dragspelsklubb

I vårt nätverk ingår aktörer 
som tror på näringslivet på 
hemmaplan. 
Sparbanken Alingsås, Öijared, Harling Förvaltning 
AB, Floda Torg, Lerums kommun, Lokal pressen, 
Stora Lundby Fastighetsutveckling, Studieförbundet 
Vuxenskolan, SEB, Peanuts Kommunikationsbyrå, 
Länsförsäkringar Älvsborg, Handelsbanken.

Vill du 
förverkliga 
din dröm 
och starta 
eget?

Boka tid för 
kostnadsfri 
rådgivning!

Vi samarbetar med Nyföretagar
Centrum och SmåföretagsAkademin 
i ett aktivt partnerskap för hjälpa 
folk som vill starta egna företag eller 
utvecklas i sitt företagande. Genom 
NyföretagarCentrum får man råd
givning inför startande och genom 
SmåföretagsAkademin möjlighet till 
kompetensutveckling inför startan
det eller för att möta nya utmaningar 
inom sitt företagande. Vi samarbetar 
i detta med kommuner och företags
organisationer. 

För mer info: Kontakta Johan Eklund, 
verksamhetschef, johan@sv.se eller 
070533 91 17. 
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Småföretags- 
Akademin
I samarbete med FFLK, Företagarna, 
NyföretagarCentrum och Lerums 
kommun
SmåföretagsAkademin erbjuder ett ut-
bud av kurser för småföretagare i Lerum 
för att man på ett enkelt och prisvärt 
sätt ska kunna kompetensutveckla sig 
och sitt företag. Vid kurser som är en 
intresseanmälan vänligen anmäl ditt 
intresse till SV på www.sv.se/grsydost 
lerum@sv.se eller 0302-158 58. Kurs 
startar vid tillräckligt många anmälda!

E-handel
Ledare: Carina Lindström
I denna kurs går vi igenom hur man kom-
mer igång med e-handel. Plattformsval, 
betalningslösningar, logistik och trender 
samt hur man optimerar sin e-handel. 
Vår kursledare har själv byggt upp en 
framgångsrik e-handel och är nu konsult i 
e-handelsfrågor. 
Ti 16-19 │Solkatten, Lerum
2 ggr med start 10 sep│100 kr
Arr: 40138

Sociala medier
Ledare: Carina Lindström
Är du företagare och vill jobba mer med 
sociala medier? I denna kurs går vi ige-
nom de största sociala kanalerna, främst 
Facebook och Instagram samt hur man 
som företagare kan jobba med dessa. Vår 
kursledare har 15 års erfarenhet inom 
kommunikation inom sociala medier. 
Ti 16-19│Solkatten, Lerum
2 ggr med start 24 sep│100 kr
Arr: 40137

Bokföring, grundkurs
Ledare: Christer Jonsson
I denna kurs lär du dig grunderna i bokfö-
ring. Du kommer bl.a. lära dig; vilka skyl-
digheter har man och vad bör man tänka 
på i bokföringen, kontoplan, resultat och 
balansräkning, moms och preliminärskatt 
samt vad som kan bli fel i bokföringen.
Ti 18-20│Floda Torg
5 ggr med start 22 okt│1000 kr 
Arr: 39659

Kurs i kontrollansvar 
– grund (KA enl PBL)
Ledare: Ove Bregéus
De flesta större byggprojekt kräver en 

certifierad kontrollansvarig (KA) enligt 
Plan- och bygglagen (PBL). Genom den-
na kurs får du dokumenterad kunskap 
inom bygglagstiftning m.m.
Må 16-20 │SV Lerum
3 ggr med start 11 nov│6000 kr
Arr: 39858

Lönsamt säljande
Ledare: Kicki Eldh
I denna kurs lär du dig att jobba med  
olika säljtekniker.
Ti 18-21│Floda BID-lokalen
3 ggr│12 nov, 26 nov samt  
10 dec│3800 kr
Arr: 39905

Bokföring, fortsättning 
– intresseanmälan!
Ledare: Christer Johnsson
I den här kursen fördjupar vi oss i bokfö-
ring som gör att du kan sköta den löpande 
bokföringen i ett mindre företag. Vår led-
are är en mycket erfaren företagsrevisor.
Ti 18-20│Floda Torg
5 ggr│1000 kr
Arr: 38679

Läsa och förstå resultat- 
och balansräkning 
– intresseanmälan!
I denna kurs går vi igenom balans och 
resultaträkning samt årsredovisning. 

Affärsjuridik 
– intresseanmälan!
I denna kurs går vi igenom de lagar och 
regler som berör företag med särskilt 
fokus på konsumentköplagen.

Hjälp jag har blivit med 
anställd – intresseanmälan!
I denna kurs går vi igenom hur du som 
chef går tillväga när du har anställt 
personal. Vi tittar på olika anställnings-
former samt arbetsgivaravtal och allt 
nyttigt du behöver veta för att anställa.

Starta eget 
– intresseanmälan!
Ledare: Christer Jonsson, Ronny och 
Mona Johansson
Vill du starta eget? Då är detta kursen 
för dig! Här lär vi oss hur man utvecklar 
en affärsidé till eget företag. Vi gör en 
affärsplan och diskuterar olika företags-
former. Vi går också igenom vilka lagar 
och regler som gäller vid företagande.
3 ggr|200 kr

Informationsträff om 
miljöledningssystem för 
småföretagare i Lerum 
– intresseanmälan!
Ledare: Titti Johansson
Välkommen på en kostnadsfri infor-
mationsträff om miljöledningssystem 
anpassat till mindre företag.
Gråbo Industriväg 2D

Entreprenadjuridik 
– intresseanmälan!
Ledare: Eilert Andersson
I denna kurs går vi igenom grunderna i 
entreprenadjuridik enligt standardavta-
let AB 04. Vår kursledare är advokat med 
lång erfarenhet inom entreprenadrätt.
On 9-16 │2800 kr 
Arr: 32901

Motorsågskörkortet AB  
– intresseanmälan!
Denna kurs vänder sig till dig med ingen 
eller mindre erfarenhet och kan med 
fördel ses som en körkortförberedande 
kurs. Avser motorsågskörkoret för behö-
righet AB enligt AFS 2012:01.
6 ggr│5250 kr

Röjsågskörkort AB 
– intresseanmälan!
Denna kurs vänder sig till dig med ingen 
eller mindre erfarenhet och kan med för-
del ses som en körkortförberedande kurs. 
6 ggr│3900 kr 

SmåföretagsAkademin

Är du intresserad av gå 
företagarkurser i Alingsås, 

Partille och Mölndal? 
Eller vill du kanske bli kursledare? 

Kontakta Johan Eklund, 
johan@sv.se, 0705-33 91 17 eller 

kontaktpersonerna i de blå rutorna 
för respektive kommun. 



Asyl, integration och 
mångfald

Med anpassade aktiviteter hjälper vi asylsökande och 
nyanlända personer med svenska språket samt förbereder för 
arbete eller studier. Vi har kompetens och lång erfarenhet av 
metoder för att möta människor från olika kulturer och med 

olika språk. Idag har vi en rad olika uppdrag. Vi samarbetar med 
kommuner och myndigheter. Vi är även resurs för föreningar som 

arbetar för att våra nya svenskar ska känna gemenskap och 
vilja vara med i det lokala föreningslivet.

På uppdrag av riksdag och regering erbjuder vi motiverande 
insatser för lågutbildade utrikesfödda kvinnor. Syftet är att 

motivera kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning som 
främjar deras chans till jobb samt att stärka deras självförtroende.

För mer information kontakta Sanela Omanovic, 
sanela.omanovic@sv.se, 031-26 55 70

Vår värdegrund
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med 
bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund 

hävdar principen om människors lika värde baserat på de 
grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning 

bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans 
med andra människor. Den utgår från individens rättigheter 
och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en 
samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin. 

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där 
varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. 

Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, 
jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet 
Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra 

människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga. 
Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala 
kraften för utveckling av föreningsliv och kultur. Det bygger 

ett demokratiskt och hållbart 

Hållbar utveckling 
SV arbetar för ett samhälle som är 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart. Detta genomsyrar all vår 

verksamhet. 

Vi samarbetar med 
över 200 föreningar och 

organisationer!

Funktionsvariation 
SV har en omfattande verksamhet 

för personer med funktionsvariationer. 
Här samarbetar vi med kommuner 
och intresseorganisationer. Vi har 
ett särskilt fokus på intellektuella 

funktionsvariationer.

Utveckla din 
förening eller 

din grupp
Vi hjälper föreningar, 

organisationer och intressegrupper. 
Hos oss kan ni förverkliga idéer! 

Möjligheterna är många – kontakta 
oss så berättar vi mer!

Vi söker cirkel- 
och kursledare 
i olika ämnen 

Intresserad? Kontakta: 
Alingsås: niclas.lideskar@sv.se 

Lerum: diana.scarpati@sv.se 

Partille: annelie.brattfors@sv.se 

Mölndal: helena.lilja@sv.se



www.sv.se/grsydost


