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Plats för kunskap



Välkommen till SV!

Vill du lära dig något nytt? I studieprogrammet hittar du kurser i Gävleborg vårterminen 2023.
Ännu mera finns på vår hemsida sv.se/gavleborg. Där finns också kontaktuppgifter till alla
medarbetare och du kan läsa mer om verksamheten vi bedriver i hela länet inom många olika
områden: Musik, hantverk, scenkonst, organisationsutveckling, integration, folkhälsa,
funktionsrätt med mera.
 
Om Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett
samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår syn på bildning
bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra. 
 
Vad är folkbildning?
Folkbildning är ett samlingsbegrepp för studieförbund och folkhögskolor och syftar till att göra
kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt, utanför den
traditionella skolvärlden.
     
Anmälan
Du kan anmäla dig på hemsidan, telefon eller genom att besöka något av våra åtta kontor.
Telefonväxeln är öppen mån–tors kl. 09–16, fredagar kl. 09–12.
För aktuella öppettider på kontoren, se sv.se/gavleborg.

Kallelse/faktura
Skickas inför kursstart via e-post eller brev.

Din anmälan är bindande
- Du kan ångra din anmälan inom 14 dagar från den dag vi bekräftat din anmälan.
- Om du ångrar dig inom dessa 14 dagar får du tillbaka inbetald deltagaravgift.
- Om en kurs ställs in får du tillbaka inbetald deltagaravgift.
- Ibland blir det ändringar i våra kurser. Om ändringen betyder att du inte längre kan delta får
du tillbaka inbetald deltagaravgift.
- Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att anmäla dig, och dessutom
uppge målsmans personuppgifter.
Fullständiga anmälningsvillkor finns att läsa på sv.se

Bra att veta
Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under kursen.

Studieprogrammet gäller med reservation för eventuella ändringar.
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Bollnäs

HÄLSA

Att leva med sköldkörtelsjukdom
Vill du lära dig mer om hypotyreos, hypertyreos och
andra tillhörande autoimmuna sjukdomar?
- vilka verktyg finns för att leva bra?
- vad kan du påverka själv genom kost och
levnadsvanor?
- hur får du bättre gehör i vården?
Studiematerial: Boken ”Få livet tillbaka” av Helle
Sydendal. Cirkapris 242 kr. Du köper boken på plats.
Författaren lever själv med sköldkörtelsjukdom och ger
bra handledning.
Anmäl dig till Sköldkörtelförbundet i Gävleborg:
Telefon: 070-579 89 12
E-post: gavleborg@skoldkortelforbundet.se
Kursen genomförs i samverkan med SKÖF.
BOLLNÄS
5 ggr | 0 kr | 18.00-20.15
Start 2023-01-18
Ledare: Annelie Larsson

DANS

Dans för Parkinson
Välkommen till dans! Dans stimulerar hela kroppen till
att vara aktiv. Dans förbättrar balans och minskar
stelhet. Dans får oss också att sträcka ut och stärka
våra muskler. Vi använder vår fantasi och kan uppleva
rörelseglädje. Att vara med i en dansgrupp kan ge en
upplevelse av social gemenskap och välbefinnande.
Dans för Parkinson arrangeras i samverkan med
Parkinsonföreningen Södra Hälsingland.
Du får ta med dig en ledsagare till klassen.
Om ledaren: Dansens leds av danspedagog Camilla
Lucchesi. Camilla har många års erfarenhet av dans och
är utbildad i metoden Dans för Parkinson.
Om du har frågor, kontakta ledaren:
Camilla Lucchesi på SV Gävleborg.
Telefon: 026-456 17 91
E-post: camilla.lucchesi@sv.se
BOLLNÄS
10 ggr | 0 kr | 13.00-14.00
Start 2023-01-10
Ledare: Camilla Lucchesi Jingåker
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Dans och rörelseglädje för barn 4-6 år med
förälder grupp 1
Vårt koncept bygger på att vuxna och barn tillsammans
dansar, upptäcker och har roligt.
I den här kursen sätter vi lusten att röra sig först.
Vi arbetar med kroppsuppfattning, rumsuppfattning,
musikalitet och gemenskap.
Allt sker i lekfull form och tar hänsyn till barnens
mognad och möjligheter.
Kursen arrangeras i samarbete med Dansoteket
Bollnäs. Under terminen finns möjlighet att delta i
uppvisningar tillsammans med andra dansgrupper.
Viktig information: Anmälan till den här kursen måste
göras på telefon till SV Gävleborg 020-120 28 08.
BOLLNÄS
10 ggr | 500 kr | 10.00-10.45
Start 2023-02-04
Ledare: Agnes Krigh

Dans och rörelseglädje för barn 4-6 år med
förälder grupp 2
Se kursbeskrivning ovan.
Anmälan till den här kursen måste göras på telefon till
SV Gävleborg 020-120 28 08.
BOLLNÄS
10 ggr | 500 kr | 11.00-11.45
Start 2023-02-04
Ledare: Agnes Krigh

Dans för barn 7-9 år
I den här kursen får du lära dig och öva på olika danser
och samtidigt öva på ditt uttryck.
Det viktigaste är att dans är roligt och får dig att
utvecklas.
Kursen arrangeras i samarbete med Dansoteket
Bollnäs. Under terminen finns möjlighet att delta i
uppvisningar tillsammans med andra dansgrupper.
BOLLNÄS
10 ggr | 650 kr | 17.00-18.00
Start 2023-01-31
Ledare: Moa Nikanorsson

Musikaldans 7-10 år
För dig som tycker om att dansa koreografi och som
tycker om musikalmusik.
Du får lära dig och öva på olika danser och samtidigt
öva på ditt uttryck.
Det viktigaste är att dans är roligt och får dig att
utvecklas.
Kursen arrangeras i samarbete med Dansoteket
Bollnäs. Under terminen finns möjlighet att delta i
uppvisningar tillsammans med andra dansgrupper.
BOLLNÄS
10 ggr | 650 kr | 18.00-19.00
Start 2023-01-31
Ledare: Saga Ljusberg och Eira Tors

Streetdance New School 10-13 år
Lär dig teknik och koreografi. Vi börjar med
uppvärmning och sedan teknik för att sedan dansa
koreografi. Viktigast är att du har roligt när du dansar.
Kursen arrangeras i samarbete med Dansoteket
Bollnäs. Under terminen finns möjlighet att delta i
uppvisningar tillsammans med andra dansgrupper.
BOLLNÄS
10 ggr | 800 kr | 16.00-17.30
Start 2023-02-05
Ledare: Mitra Reoofi
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Jazz och Modern dans 10-13 år
Lär dig dansens språk och uttryck med tekniken som
grund. Vi fördjupar oss i både jazzdansens och den
moderna dansens grunder samt lär oss koreografier i
båda stilarna.
Kursen arrangeras i samarbete med Dansoteket
Bollnäs. Under terminen finns möjlighet att delta i
uppvisningar tillsammans med andra dansgrupper.
BOLLNÄS
10 ggr | 800 kr | 18.00-19.30
Start 2023-02-01
Ledare: Elsa-Linnea Söder

Jazz och Modern dans 14-18 år
I den här kursen utvecklar vi våra tekniska kunskaper
inom både jazz och modern dans samt utforskar vårt
rörelsespråk. Kursen arrangeras i samarbete med
Dansoteket Bollnäs. Under terminen finns möjlighet att
delta i uppvisningar tillsammans med andra
dansgrupper.
BOLLNÄS
10 ggr | 800 kr | 19.30-21.00
Start 2023-02-01
Ledare: Elsa-Linnea Söder

Jazz och Modern dans vuxna
Ren rörelseglädje och vardagsmotion tillsammans med
uttryck och dansteknik.
Kursen vänder sig både till dig som är nybörjare och till
dig som dansat tidigare.
Under kursen lär du dig samt utvecklar din kunskap i
jazzdans och modern dans, både tekniskt och som
sceniskt uttryck.
Kursen innehåller också delar av improvisation och
komposition.
I den här gruppen ligger fokus på rörelseglädje och
gemenskap.
Kursen arrangeras i samarbete med Dansoteket
Bollnäs. Under terminen finns möjlighet att delta i
uppvisningar tillsammans med andra dansgrupper.
BOLLNÄS
10 ggr | 800 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-30
Ledare: Elsa-Linnea Söder

Musikaldans fortsättning 30+
Den här kursen passar för dig som tycker om att dansa
koreografi och som tycker om musikalmusik.
Vi lär vi oss enklare dansteknik inom stilarna jazz- och
modern dans. Tekniken förbereder oss för koreografi på
musikaltema.
Vi kommer också att arbeta med enklare
gestaltningsövningar som passar för de
musikalkoreografier vi dansar.
Kursen genomförs tillsammans med Dansoteket
Bollnäs. Under terminen finns möjlighet att delta i
uppvisningar tillsammans med andra dansgrupper.
Det är bra att ha provat dansa tidigare om du vill delta i
kursen Musikaldans fortsättning 30+.
BOLLNÄS
10 ggr | 800 kr | 19.00-20.30
Start 2023-02-05
Ledare: Camilla Lucchesi Jingåker
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DJUR & NATUR

        Höns i trädgården
Drömmer du också om att börja dagen med att gå ut i
trädgården och hämta ägg? Så färska att de fortfarande
är lite varma?
Att ha egna höns är ett perfekt komplement till
köksträdgården och för många ett steg på vägen till att
bli mer självförsörjande.
På köpet får du lära känna trevliga, sociala och
underhållande djur.
Kursinnehåll: Vi samtalar om hönsraser, fodertyper,
regler för hönshuset och mycket annat under tre kvällar
via Microsoft Teams.
Inga förkunskaper behövs.
Kursmaterial: Kursen utgår från boken ”Börja med höns
i trädgård” (Adlibris 165 kr). Det är frivilligt att beställa
egen bok.
Om kursledaren: Agneta W Hedberg är mångårig
hobbyhönsägare med jordbruksbakgrund.
Bra att veta: Möjlighet till studiebesök erbjuds under
sommaren 2023 i Bollnäs kommun.
Ev fortsättning kommer att erbjudas efter kursens slut.
3 ggr | 540 kr | 18.00-20.15
Start 2023-03-14
Ledare: Agneta Wiklund Hedberg

Biodling för nybörjare
Kursstart våren 2023. Mera information publiceras på
sv.se/gavleborg.

CIRKELLEDARE

Bli ledare hos SV Gävleborg
Vill du dela med dig av din kunskap och göra det
möjligt för människor att lära och utvecklas
tillsammans? Bli cirkelledare hos oss!
Som cirkelledare har du en viktig roll. Du möter
deltagare och är SVs ansikte utåt. Du kan leda kurser
för allmänheten, för dina vänner eller din förening. Som
ledare är du en i gruppen. Du och deltagarna
bestämmer tillsammans mål och upplägg för er kurs.
Du får introduktion till hur vi jobbar i Studieförbundet
Vuxenskolan, folkbildningens idé och pedagogik och en
cirkelledarutbildning för nya ledare innan du startar.
Vi hjälper dig att komma igång med administrationen
kring deltagarlistor etc och vi finns bara ett
telefonsamtal bort om du vill fråga något.
Som cirkelledare blir du också erbjuden att delta i
nätverks- och inspirationsträffar för cirkelledare från
hela landet.
Grundkursen för cirkelledare arrangeras både på plats
runt om i länet och digitalt.
Aktuella kursdatum publiceras på sv.se/gavleborg.
 
Just nu söker vi ledare i bland annat:
- engelska, tyska, franska, spanska, italienska och
andra språk
- dans
- sittande yoga
- hantverk
- biodling
- miljö & hållbarhet
- datoranvändning
- iphone och android
- skrivande
- litteratur
 
Kanske brinner du för något helt annat som skulle
kunna bli en kurs hos oss?
Hör av dig till oss så berättar vi mera.
Välkommen till ett viktigt och spännande uppdrag!
PS På sv.se finns massor av information, tips och
material för dig som är eller skulle vilja bli ledare.

Hittar du inte det du söker?
Vi uppdaterar vårt kursutbud ofta! På sv.se/gavleborg
ser du vilka kurser och andra arrangemang som går att
anmäla sig till just nu.
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Gävle

SPRÅK

Franska för nybörjare
Lär dig att klara enkla vardagssituationer som att fråga
om vägen och presentera dig. Efter bara ett par
kurstillfällen kan du säga några meningar på franska.
Du lär dig:
- vanliga ord och enkla fraser
- berätta om dig själv
- ställa enkla frågor och förstå enkla svar
- grundläggande grammatik
- tala och skriva om enkla ämnen
- kultur och samhällsliv
Kurslitteratur ingår inte i deltagaravgiften.
GÄVLE
8 ggr | 1450 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-27
Ledare: Frédéric Thiabaud

    Franska A2 lätt konversation, distans
Utveckla dina språkkunskaper i livesända träffar, där du
kommunicerar med ledaren och dina kurskamrater på
franska.
Förkunskaper: Det här en kurs för dig som har
kunskaper på A2 nivå i franska enligt Europarådets
nivåskala. Du bör kunna förstå enkla fraser och vanliga
ord som rör vardagssituationer, och kunna
kommunicera i enkla sammanhang.
Kurslitteratur ingår inte i deltagaravgiften.
Språktest och nivåskala: Våra kurser i språk är indelade
i 6 olika nivåer enligt Europarådets nivåskala för språk.
Nivåskalan är ett verktyg där du ges möjligheten att
själv bedöma din språknivå innan du väljer kurs.
Språktest finns på sv.se
8 ggr | 1450 kr | 20.00-21.30
Start 2023-01-27
Ledare: Frédéric Thiabaud
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SPRÅK

Spanska för nybörjare
Lär dig att klara enkla vardagssituationer som att fråga
om vägen och presentera dig. Efter bara ett par
kurstillfällen kan du säga några meningar på spanska.
Du lär dig:
- vanliga ord och enkla fraser
- berätta om dig själv
- ställa enkla frågor och förstå enkla svar
- grundläggande grammatik
- tala och skriva om enkla ämnen
- kultur och samhällsliv
Kurslitteratur ingår inte i deltagaravgiften.
GÄVLE
15 ggr | 2000 kr | 19.10-20.40
Start 2023-01-23
Ledare: Yamile Gomez Ramos

Spanska A2
För dig som läst spanska nybörjare eller A1 eller på
annat sätt fått motsvarande kunskaper. Du fortsätter
lära dig att klara enkla vardagssituationer som att fråga
om vägen och presentera dig. Efter bara ett par
kurstillfällen kan du säga några meningar på spanska.
Kurslitteratur ingår inte i deltagaravgiften.
GÄVLE
15 ggr | 2000 kr | 17.30-19.00
Start 2023-01-23
Ledare: Yamile Gomez Ramos

    Spanska A2 lätt konversation, distans
Distanskurs för dig som redan har kunskaper på A2-
nivå i spanska. Du bör kunna förstå enkla fraser och
vanliga ord som rör vardagssituationer och kunna
kommunicera i enkla sammanhang.
Du behöver ha en kamera och hörlurar med mikrofon
för att delta i kursen.
Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften.
8 ggr | 1400 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-25
Ledare: Yamile Gomez Ramos

    Spanska C1/C2 avancerad konversation,
distans
Här samtalar och diskuterar vi på spanska. Vi använder
material som tidningar, böcker och nätet. Vi pratar
också om spansk historia, litteratur, poesi, visor, mat
och människor.
Förkunskaper: Kursen passar dig som kan föra en
konversation och uttrycka dig obehindrat på spanska,
dvs du bör har mycket goda kunskaper i språket.
Du behöver ha en kamera och hörlurar med mikrofon
för att delta.
8 ggr | 1400 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-24
Ledare: Yamile Gomez Ramos

Turkiska för nybörjare
Lär dig att klara enkla vardagssituationer som att fråga
om vägen och presentera dig. Efter bara ett par
kurstillfällen kan du säga några meningar på turkiska.
Du lär dig:
- vanliga ord och enkla fraser
- berätta om dig själv
- ställa enkla frågor och förstå enkla svar
- grundläggande grammatik
- tala och skriva om enkla ämnen
- kultur och samhällsliv
Kurslitteratur ingår inte i deltagaravgiften.
GÄVLE
8 ggr | 1200 kr | 17.00-18.30
Start 2023-01-27
Ledare: Pervin Mattsson

    Turkiska för nybörjare, distans
Lär dig att klara enkla vardagssituationer som att fråga
om vägen och presentera dig. Efter bara ett par
kurstillfällen kan du säga några meningar på turkiska.
Du lär dig:
- vanliga ord och enkla fraser
- berätta om dig själv
- ställa enkla frågor och förstå enkla svar
- grundläggande grammatik
- tala och skriva om enkla ämnen
- kultur och samhällsliv
Kurslitteratur ingår inte i deltagaravgiften.
8 ggr | 1200 kr | 17.00-18.30
Start 2023-01-25
Ledare: Pervin Mattsson

    Tyska A2 lätt konversation, distans
Håll din tyska vid liv. Distanskurs med livesända träffar
där du kommunicerar med ledaren och dina
kurskamrater på tyska. Bygg upp ditt ordförråd och
träna din förmåga att använda språket i olika
situationer. Samtal om olika teman.
Förkunskaper: Kursen passar dig som har kunskaper på
A2 nivå i tyska enligt Europarådets nivåskala. Du bör
förstå enkla fraser och vanliga ord som rör personliga
förhållanden och kunna kommunicera i enkla
sammanhang.
Du behöver ha en kamera och hörlurar med mikrofon
för att kunna medverka på kursen.
Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften.
8 ggr | 1500 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-26
Ledare: Edwige Dugas
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MUSIK & TEATER

Lyriska sällskapets Musikalskola 7-9 år
Musikal är en bred och rolig genre där du får testa på
teater, sång och dans och lägga ihop allt i en härlig
blandning. Det är en scenkonst som växer i Sverige.
Under terminen kommer vi främst att jobba som en
grupp med ett gemensamt mål. Pedagogerna ser till att
alla elever får bli sedda, hörda och utvecklas på sin
nivå.
Om ledarna: Carolina Starrin och Joakim Starrin är
båda utbildade musikalartister och har varit
yrkesverksamma artister i flera år med stor erfarenhet
och intresse av pedagogik.
GÄVLE
12 ggr | 700 kr | 17.30-18.30
Start 2023-02-06
Ledare: Carolina Starrin och Joakim Starrin

DANS

Fri dans och rörelse i mindfulness
I Fri dans och rörelse dansar du dina egna fria rörelser i
medveten närvaro till härlig musik. Du lyssnar inåt och
följer kroppens impulser i stunden.
Dansen är helt kravlös och sker efter dina egna
förutsättningar. Inga förkunskaper behövs. Det är
avslappnande, återhämtande, stärkande och passar
alla.
Bra att veta: Vi dansar barfota eller i lätta skor. Ta
gärna med vattenflaska och en filt som du kan ha till
avslappningen efter dansen.
GÄVLE
8 ggr | 600 kr | 18.30-20.00
Start 2023-02-08
Ledare: Madeléne Blyckertz

Prova på Fri dans och rörelse i mindfulness
Ett kostnadsfritt prova på-tillfälle för dig som är nyfiken
på Fri dans och rörelse i mindfulness.
GÄVLE
1 ggr | 0 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-25
Ledare: Madeléne Blyckertz
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Bachata nivå 1
Bachata är en lugn och rörlig pardans från
Dominikanska Republiken. I den här kursen välkomnar
vi dig som är nybörjare. Bachatastilen du får lära dig i
den här kursen förknippas med fusion. Vi dansar till
bachatapop.
Ange i din anmälan om du är förare eller följare.
Kursen arrangeras i samverkan med Club Bailamore.
GÄVLE
7 ggr | 700 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-24
Ledare: Pär Olsson & Susanne Eriksson

Bachata nivå 3
I den här kursen välkomnar vi dig som dansat bachata
tidigare. Bachatastilen du får lära dig i den här kursen
förknippas med fusion. Vi dansar till bachatapop.
Förkunskaper: Nivå 3 riktar sig till dig som dansat
bachata tidigare.
Ange i din anmälan om du är förare eller följare.
Kursen arrangeras i samverkan med Club Bailamore.
GÄVLE
7 ggr | 700 kr | 19.30-21.00
Start 2023-01-24
Ledare: Pär Olsson & Susanne Eriksson

Salsa nivå 1
Välkommen att ta dina första steg i salsavärlden!
Salsa är en energisk och fartfylld pardans med mycket
glädje. Den har sitt ursprung i latinamerikanska
folkdanser, afrorytmer och myter. Dansen har fått stor
spridning världen över och förgrenat sig i många olika
stilar. I den här kursen utgår vi ifrån den kubanska
salsan som är en av huvudstilarna. Kubansk salsa
innehåller många snurrar och karaktäriseras av att
paret roterar medurs under dansen.
Förkunskaper: Salsa nivå 1 passar dig som är
nybörjare. Du behöver inte ha provat på att dansa salsa
tidigare.
Bra att veta: Du kan anmäla dig ensam eller i par. Par
har förtur.
Om du anmäler dig ensam, uppge om du vill delta som
förare eller följare.
Kursen arrangeras i samverkan med Club Bailamore.
GÄVLE
7 ggr | 700 kr | 19.00-20.30
Start 2023-01-18
Ledare: Tina Åhlstrand & Johan Engberg

Salsa nivå 2
Utveckla dina kunskaper i salsa. I nivå 2 bygger vi på
med flera turer. Vi fokuserar på att kunna föra och följa
turer på ett behagligt och tillfredsställande sätt.
Förkunskaper: Kursen är en fortsättningskurs som
passar dig som gått Salsa nivå 1 eller har motsvarande
kunskaper. Du är bekant med turer som vuelta,
enchufe, dileque no och setenta.
Bra att veta: Du kan anmäla dig ensam eller i par. Par
har förtur.
Om du anmäler dig ensam, uppge om du vill delta som
förare eller följare.
Kursen arrangeras i samverkan med Club Bailamore.
GÄVLE
7 ggr | 700 kr | 19.00-20.30
Start 2023-01-18
Ledare: Tina Åhlstrand & Johan Engberg
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FOLK- & GAMMELDANS

Gammeldans fortsättning 1 med
Folkdanslaget Rillen
Här fortsätter du att lära dig dansa vals, schottis,
hambo, snoa, polka m.m. från grunden. Passar dig som
är 15 år och äldre.
Kursen arrangeras i samarbete med Folkdanslaget
Rillen.
Som medlem är du välkommen att delta i föreningens
alla aktiviteter under året.
Medlemsavgift = deltagaravgift: 450 kronor år 2023
25 år och yngre: 250 kronor år 2023
Du är välkommen att prova på utan kostnad vid de två
första kurstillfällena.
Tips: Det är en fördel om du har en sko med en slät
sula, gärna av läder. Det är skonsammare mot dina
knän och underlättar vid dansen. Undvik grova
gummisulor som försvårar när du ska snurra.
GÄVLE
10 ggr | 450 kr | 17.45-19.15
Start 2023-01-18
Ledare: Marita Hållén

Folkdans med Folkdanslaget Rillen
Folkdanskursen passar dig som kan gammeldans och
vill lära dig traditionella folkdanser och sällskapsdanser.
I kursen ingår också inslag av polskor, internationella
danser och lokala pardanser från Gästrikland.
Kursen består av minst 10 träffar och kan förlängas om
önskemål finns.
Kursen arrangeras i samarbete med Folkdanslaget
Rillen.
Som medlem är du välkommen att delta i föreningens
alla aktiviteter under året.
Medlemsavgift = deltagaravgift: 450 kronor år 2023
25 år och yngre: 250 kronor år 2023
Du är välkommen att prova på utan kostnad vid de två
första kurstillfällena.
Tips: Det är en fördel om du har en sko med en slät
sula, gärna av läder. Det är skonsammare mot dina
knän och underlättar vid dansen. Undvik grova
gummisulor som försvårar när du ska snurra.
GÄVLE
10 ggr | 450 kr | 19.30-21.45
Start 2023-01-18
Ledare: Inger Skjöld
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Gillesdans med Folkdanslaget Rillen
Välkommen till motionsdans med gillesdans hos
Folkdanslaget Rillen. Passar dig som kan grunderna i
gammeldans och vill lära dig några nya turer. Vi blandar
traditionell musik med modernare toner.
Kursen består av minst 10 träffar och kan förlängas om
önskemål finns.
Kursen arrangeras i samarbete med Folkdanslaget
Rillen.
Som medlem är du välkommen att delta i föreningens
alla aktiviteter under året.
Medlemsavgift = deltagaravgift: 450 kronor år 2023
25 år och yngre: 250 kronor år 2023
Du är välkommen att prova på utan kostnad vid de två
första kurstillfällena.
Tips: Det är en fördel om du har en sko med en slät
sula, gärna av läder. Det är skonsammare mot dina
knän och underlättar vid dansen. Undvik grova
gummisulor som försvårar när du ska snurra.
GÄVLE
10 ggr | 450 kr | 18.30-20.45
Start 2023-01-17
Ledare: Annalena Sundberg

Dans på dagtid med Folkdanslaget Rillen
Välkommen till en ny grupp hos Folkdanslaget Rillen.
Vi dansar en blandad repertoar från alla våra olika
dansgrupper. Du behöver kunna grunderna i
gammeldans. Resten lär du dig hos oss.
Kursen arrangeras i samarbete med Folkdanslaget
Rillen.
Som medlem är du välkommen att delta i föreningens
alla aktiviteter under året.
Medlemsavgift = deltagaravgift: 450 kronor år 2023
25 år och yngre: 250 kronor år 2023
Du är välkommen att prova på utan kostnad vid de två
första kurstillfällena.
Tips: Det är en fördel om du har en sko med en slät
sula, gärna av läder. Det är skonsammare mot dina
knän och underlättar vid dansen. Undvik grova
gummisulor som försvårar när du ska snurra.
GÄVLE
10 ggr | 450 kr | 15.00-16.30
Start 2023-01-13
Ledare: Annalena Sundberg

LINEDANCE

Linedance King Creek Kickers – Kick off
Välkommen på kick off innan höstens kurser startar!
Arrangeras i samarbete med linedanceföreningen King
Creek Kickers
GÄVLE
1 ggr | 0 kr | 18.00-19.00
Start 2023-01-12
Ledare: Christina Lukkarinen

Linedance nybörjare 2 King Creek Kickers
Vi fortsätter att lära oss grunderna och de vanligaste
stegen i linedance.
Kursen arrangeras i samarbete med föreningen King
Creek Kickers.
Deltagaravgiften inkluderar medlemskap i föreningen
(150 kr/år).
Vuxen: 750 kr.
Ungdom (upp till 18 år): 400 kr.
GÄVLE
12 ggr | 750 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-19
Ledare: Helené Nodén

Linedance fortsättning 1 King Creek Kickers
För dig som gått nybörjarkursens båda terminer.
Du är väl bekant med terminologin och grundstegen
och känner dig redo att gå vidare med lite högre
svårighetsgrad i danserna och tempo i utlärningen.
Kursen arrangeras i samarbete med
linedanceföreningen King Creek Kickers.
Deltagaravgiften inkluderar medlemskap i föreningen
(150 kr/år).
Vuxen: 750 kr.
Ungdom (upp till 18 år): 400 kr.
GÄVLE
12 ggr | 750 kr | 19.45-21.15
Start 2023-01-19
Ledare: Sabrina Drugge

Linedance fortsättning 2 King Creek Kickers
För dig som gått nybörjarkurs och fortsättningskurs 1.
Du känner dig trygg i terminologin och vill lära dig mer.
Utlärningstempot är högre och danserna innehåller
oftast fler steg, svårare stegkombinationer och
vändningar än i de tidigare kurserna.
Kursen arrangeras i samverkan med föreningen King
Creek Kickers.
Deltagaravgiften inkluderar medlemskap i föreningen
(150 kr/år).
Vuxen: 750 kr.
Ungdom (upp till 18 år): 400 kr.
GÄVLE
12 ggr | 750 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-18
Ledare: Christina Lukkarinen
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Linedance intensivkurs avancerad nivå med
King Creek Kickers
Det här är en kurs för dig som redan är en van dansare
och söker lite mera utmaning. Tempot är högre än i
våra övriga kurser.
Upplägget passar dig som
- har gått fortsättningskurserna på nivå 1 och 2
- har dansat några år
- känner dig säker med terminologin
- har lätt att ta in nya koreografier
- socialdansar en del och/eller tränar hemma
Kursen arrangeras i samarbete med föreningen King
Creek Kickers.
Deltagaravgiften inkluderar medlemskap i föreningen
(150 kr/år).
Vuxen: 750 kr.
Ungdom (upp till 18 år): 400 kr.
GÄVLE
12 ggr | 750 kr | 18.00-20.15
Start 2023-01-16
Ledare: Christina Lukkarinen och Pia Romeis Ullström

Linedance Raskinline nybörjare seniorer
Ta chansen att lära dig linedance från början. Linedance
är en rolig dans som inspirerar till träning och aktivitet.
Vi som träffas är seniorer och lär oss tillsammans från
grunden. Inga förkunskaper behövs.
GÄVLE
13 ggr | 700 kr | 09.00-10.00
Start 2023-01-19
Ledare: Maria Rask

Linedance Raskinline fortsättning 1 seniorer
Dansa linedance tillsammans med andra seniorer i
trevlig samvaro.
Förkunskaper: Linedance nybörjare eller liknande.
GÄVLE
13 ggr | 700 kr | 11.15-12.15
Start 2023-01-19
Ledare: Maria Rask

Linedance Raskinline fortsättning 2 seniorer
Lär dig mer om att dansa linedance! Linedance är en
rolig och social träningsform. Du dansar tillsammans
med en trevlig och inspirerande grupp.
Förkunskaper: Linedance Raskinline fortsättning 1 eller
motsvarande kunskaper.
GÄVLE
13 ggr | 700 kr | 10.00-11.00
Start 2023-01-19
Ledare: Maria Rask

MUSIK

Stränggänget Folkdanslaget Rillen
Kom och spela cittra, gitarr, ukulele med flera
instrument. Vi sjunger och spelar låtar av alla slag,
både gamla och nya. Vill du prova på kan du få låna
instrument. Kontakta ledaren för information.
Kursen består av minst 10 träffar och kan förlängas om
önskemål finns.
Bra att veta: Kursen arrangeras i samarbete med
Folkdanslaget Rillen. Som medlem är du välkommen att
delta i föreningens alla aktiviteter under året.
Medlemsavgift = deltagaravgift: 450 kronor år 2023
25 år och yngre: 250 kronor år 2023
Du är välkommen att prova på utan kostnad vid de två
första kurstillfällena.
GÄVLE
10 ggr | 450 kr | 16.00-17.30
Start 2023-01-16
Ledare: Annalena Sundberg

Spelsugna Folkdanslaget Rillen
Vi spelar främst folkmusik. Alla instrument är
välkomna. Du får även spela för dansarna och ibland
vid uppträdanden för föreningen.
Bra att veta: Kursen arrangeras i samarbete med
Folkdanslaget Rillen. Som medlem är du välkommen att
delta i föreningens alla aktiviteter under året.
Medlemsavgift = deltagaravgift: 450 kronor år 2023
25 år och yngre: 250 kronor år 2023
Du är välkommen att prova på utan kostnad vid de två
första kurstillfällena.
GÄVLE
10 ggr | 450 kr | 18.00-20.15
Start 2023-01-16
Ledare: Benno Eriksson

Gammeldragarna Folkdanslaget Rillen
Välkommen till en dragspelsgrupp med flera
instrument. Vi spelar gärna musik som det går att
dansa till.
Bra att veta: Kursen arrangeras i samarbete med
Folkdanslaget Rillen. Som medlem är du välkommen att
delta i föreningens alla aktiviteter under året.
Medlemsavgift = deltagaravgift: 450 kronor år 2023
25 år och yngre: 250 kronor år 2023
Du är välkommen att prova på utan kostnad vid de två
första kurstillfällena.
GÄVLE
10 ggr | 450 kr | 18.00-20.30
Start 2023-01-22
Ledare: Håkan Björklind
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HÄLSA

Att leva med sköldkörtelsjukdom
Vill du lära dig mer om hypotyreos, hypertyreos och
andra tillhörande autoimmuna sjukdomar?
- vilka verktyg finns för att leva bra?
- vad kan du påverka själv genom kost och
levnadsvanor?  
- hur får du bättre gehör i vården?
Studiematerial: Boken ”Få livet tillbaka” av Helle
Sydendal. Cirkapris 242 kr. Du köper boken på plats.
Författaren lever själv med sköldkörtelsjukdom och ger
bra handledning.
Kursen genomförs i samarbete med SKÖF.
GÄVLE
5 ggr | 0 kr | 18.00-20.15
Start 2023-01-23
Ledare: Marie-Louise Westlund

HISTORIA

Släktforskning nybörjare
Är du nyfiken på din egen släkthistoria?
Lär dig grunderna i släktforskning med oss. Vi pratar
om hur du hittar i kyrkoarkivet och vad du kan läsa i
födelseboken, husförhörslängden, vigselboken,
begravningsboken eller i flyttningslängderna. Vi övar
också på att läsa den gamla tyska skrivstilen.
Kursmaterial: Abonnemang hos Arkiv Digital allt-i-ett
med den nya funktionen släktträd.
Detta ingår i deltagaravgiften i 91 dagar under kursens
gång.
Bra att veta: Du behöver ta med dig egen dator.
GÄVLE
10 ggr | 1500 kr | 14.30-16.45
Start 2023-02-16
Ledare: Marianne Gustavsson
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IT

Telefon & surfplatta för nybörjare (Android)
Har du nyligen skaffat en android surfplatta eller
smartphone och känner dig osäker på hur den fungerar,
då är detta en kurs för dig.
Exempel på android telefon är: Samsung, Lenovo,
Honor, Huawei, Motorola, HTC, LG. Observera att
kursen riktar sig till dig som använder en smart telefon/
smartphone, dvs en telefon med pekskärm.
Kursinnehåll: Kursen syftar till att ge dig grundläggande
kunskaper i hur en android surfplatta eller smartphone
fungerar. Du får lära känna din enhet och dess
grundläggande funktioner, skapa en e-postadress, ladda
ner appar etc. Vi formar kursen utifrån gruppens nivå,
behov och önskemål.
Kursmaterial: Du tar med din egen androida
smartphone eller surfplatta. Det är viktigt att din enhet
är installerad och laddad.
Om ledaren: Julia Kushnir är en uppskattad ledare med
många års erfarenhet av kurser inom området.
Medlemmar inom SPF Seniorerna Gästrikland erbjuds
särskilt medlemspris. Meddela vilken förening du tillhör
när du anmäler dig.
GÄVLE
5 ggr | 900 kr | 12.00-14.15
Start 2023-02-10
Ledare: Julia Kushnir

Telefon & surfplatta fortsättning (Android)
I fortsättningskursen får du lära dig mer om hur du kan
använda din androida telefon eller surfplatta till både
nytta och nöje.
Kursinnehåll: Kursen syftar till att utveckla dina
kunskaper i hur en android surfplatta eller smartphone
fungerar. Du får lära känna din enhet och dess
funktioner ytterligare. Vi går igenom hur du laddar ned
och använder appar och annat som du och övriga
kursdeltagare är nyfikna på för att få ut mer av din
enhet. Vi formar kursen utifrån gruppens nivå, behov
och önskemål.
Förkunskaper: Du har tidigare gått Telefon & surfplatta
för nybörjare eller skaffat dig grundläggande kunskap
om hur du använder din enhet på annat sätt.
Kursmaterial: Du tar med din egen androida
smartphone eller surfplatta. Det är viktigt att din enhet
är installerad och laddad.
Om ledaren: Julia Kushnir är en uppskattad ledare med
många års erfarenhet av kurser inom området.
Medlemmar inom SPF Seniorerna Gästrikland erbjuds
särskilt medlemspris. Meddela vilken förening du tillhör
när du anmäler dig.
GÄVLE
5 ggr | 900 kr | 12.00-14.15
Start 2023-03-31
Ledare: Julia Kushnir
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Telefon & surfplatta för nybörjare (Iphone/
Ipad)
Har du nyligen skaffat en Iphone eller Ipad och känner
dig osäker på hur den fungerar, då är detta en kurs för
dig.
Du vet att du har en Iphone eller Ipad (Apple) om det
finns en liten logga som ser ut som ett äpple på
baksidan av din enhet.
Kursinnehåll: Kursen syftar till att ge dig grundläggande
kunskaper i hur en Iphone eller Ipad fungerar. Du får
lära känna din enhet och dess grundläggande
funktioner, skapa en e-postadress, ladda ner appar etc.
Vi formar kursen utifrån gruppens nivå, behov och
önskemål.
Kursmaterial: Du tar med din egen Iphone eller Ipad.
Det är viktigt att din enhet är installerad och laddad.
Om ledaren: Julia Kushnir är en uppskattad ledare med
många års erfarenhet av kurser inom området.
Bra att veta: Medlemmar inom SPF Seniorerna
Gästrikland erbjuds särskilt medlemspris. Meddela
vilken förening du tillhör när du anmäler dig.
GÄVLE
5 ggr | 900 kr | 12.00-14.15
Start 2023-02-06
Ledare: Julia Kushnir

Telefon & Surfplatta fortsättning (Iphone/
Ipad)
I den här fortsättningskursen får du lära dig mer om
hur du kan använda din Iphone-telefon eller Ipad-
surfplatta till både nytta och nöje.
Du vet att du har en Iphone eller Ipad (Apple) om det
finns en liten logga som ser ut som ett äpple på
baksidan av din enhet
Kursinnehåll: Kursen syftar till att utveckla dina
kunskaper i hur en Iphone och Ipad fungerar. Du får
lära känna din enhet och dess funktioner ytterligare. Vi
går igenom hur du laddar ned och använder appar och
annat som du och övriga kursdeltagare är nyfikna på
för att få ut mer av din enhet. Vi formar kursen utifrån
gruppens nivå, behov och önskemål.
Förkunskaper: Du har tidigare gått Telefon & surfplatta
för nybörjare eller skaffat dig grundläggande kunskap
på annat sätt om hur du använder din enhet.
Kursmaterial: Du tar med din egen Iphone eller Ipad.
Det är viktigt att din enhet är installerad och laddad.
Om ledaren: Julia Kushnir är en uppskattad ledare med
flerårig erfarenhet av kurser inom området.
Medlemmar inom SPF Seniorerna Gästrikland erbjuds
särskilt medlemspris. Meddela vilken förening du tillhör
när du anmäler dig.
GÄVLE
5 ggr | 900 kr | 16.30-18.45
Start 2023-03-27
Ledare: Julia Kushnir

DJUR & NATUR

Biodling för nybörjare
Kursstart våren 2023 på flera orter. Mera information
publiceras på sv.se/gavleborg

CIRKELLEDARE

    Cirkelledarutbildning Grund - Digital
Digital utbildning för dig som är eller vill bli cirkelledare
och vill hålla kurser/studiecirklar i SV Gävleborgs regi.
Vi blandar teori, samtal och reflektion. Innan träffen vill
vi att du går vår digitala introduktion.
Flera cirkelledarutbildningar startar under under våren.
Läs mer på sv.se/gavleborg eller kontakta oss för
information.
1 ggr | 0 kr | 18.00-21.00
Start 2023-04-17
Ledare: Lisa Björke & Agnes Krigh

Hittar du inte det du söker?
Vi uppdaterar vårt kursutbud ofta.
På hemsidan ser du vilka kurser och andra
arrangemang som är öppna för anmälan just nu.
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VÅRPROGRAM 2023 
	  
	 26 jan	 Nya Tidningshuset		 	 kl 18.00 - 20.00	 Lilian Sjölund, journalist, författare	 	 	 	
	 9   feb	 Mätarhuset Gasklockorna	 kl 18.00 - 20.00    	Ulrika Rolfsdotter författare

	 23 feb	 Skottes Musikteater	 	 kl 18.00 - 20.00	 Maria Fedko, scenograf, konstnär 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sara Luule Fridholm, musiker, skådespelare

	 9   mar	 Folkteatern Gävleborg	 	 kl 18.00 - 20.00	 Lotta Östlin Stenhäll, skådespelare, regissör

	 23 mar	 Gävle Teater	 	 	  	 kl 18.00 - 20.00	 Jonas Elverstig, intendent

	 5   apr	 Länsmuseet Gävleborg		 kl 18.00 - 20.00 	 Hans Lindholm Öjmyr, museichef (OBS! Onsdag)

	 20 apr	 Gävle Stadsbibliotek	 	 kl 18.00 - 20.00	 Petra Jonsson, bibliotekschef

	 4   maj	 Gävle Konserthus	 	 	 kl 18.00 - 20.00	 Einar Ander, orkesterchef

	 16 maj 	 Gävle Konstcentrum	 	 kl 18.00 - 20.00 	 Malva Molund, samordnare konst och fristad 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (OBS! Tisdag)	 	 	 

	 1   jun	 Picknick i Boulognerskogen	kl 18.00 - 20.00 	 Liselotte Fluhr

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 Projektledare, konstnär, poet Liselotte Fluhr 	 	 

	 	 	 För mer information kontakta 020-120 28 08  gavleborg@sv.se


VÄLKOMMEN TILL GÄVLES MOBILA SKRIV- OCH BERÄTTARKAFÉ!

INGA FÖRKUNSKAPER KRÄVS. INGEN DELTAGARAVGIFT. 


RULLANDE PENNAN 
låter sig inspireras av Gävles största kulturarenor

mailto:gavleborg@sv.se


Delsbo & Hudiksvall

HANTVERK

Sy folkdräkt
Lär dig sy en Delsbo- eller Bjuråkersdräkt från grunden.
Om du inte vill sy en hel dräkt kan du göra ändringar
på en dräkt eller sy något annat med inspiration från
folkdräktssömnadens material, tekniker och traditioner.
Inga förkunskaper behövs.
Kursmaterial ingår inte. Ta med eget material som
behövs för att arbeta med ditt projekt.
DELSBO
6 ggr | 790 kr | 18.30-21.00 (varannan vecka)
Start 2023-01-11
Ledare: Ann Wahlfors & Ulla Jonsson

Sy folkdräkt
Extrainsatt kurs/grupp. Se ovan för beskrivning.
DELSBO
6 ggr | 790 kr | 18.30-21.00 (varannan vecka)
Start 2023-01-31
Ledare: Ulla Jonsson

Sticka i Delsbo- och Bjuråkersmönster
Lär dig att sticka dräktkofta, filt, mössa, vantar eller
liknande i Delsbo- och Bjuråkersmönster. Kursen passar
dig som stickat tidigare, kan läsa mönsterdiagram och
kan flerfärgsstickning.
Kursmaterial ingår inte. Ta med eget material.
DELSBO
6 ggr | 790 kr | 18.30-20.45 (varannan vecka)
Start 2023-01-18
Ledare: Ann Wahlfors & Ulla Jonsson

Stickning för nybörjare
Vill du lära dig grunderna i stickning? Eller har du
stickat lite förut men vill lära dig mer?
Du lär dig:
- lägga upp maskor
- sticka aviga och räta maskor
- maska av etc.
Vi gör enkla och roliga projekt som gör dig redo för
fortsatta projekt inom stickningens förtrollande värld.
Kursmaterial: Grundmaterial ingår i kurspriset.
Bra att veta: Kursen arrangeras i samverkan med Övre
Hälsinglands Hemslöjdsförening. Medlemmar i
Hemslöjdsföreningen erbjuds medlemspris.
Ange i din anmälan om du är medlem i
Hemslöjdsföreningen.
HUDIKSVALL
8 ggr | 1750 kr | 18.00-20.15
Start 2023-02-15
Ledare: Hanna Wickström Andersson

KOMMANDE HANTVERKSKURSER

Mera hantverk vårterminen 2023
Flera olika hantverkskurser startar under vårterminen!
I samarbete med Övre Hälsinglands hemslöjdsförening
kommer vi bland annat att kunna erbjuda:
- tovning
- textiltryck
- skapa i näver
Information om kurser, startdatum etc. publiceras
löpande på sv.se/gavleborg
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FOTO

Digitalt foto och bildbehandling
Fotografering med digital kamera ger dig möjlighet att
påverka bilden både före och efter fotoögonblicket. Den
här kursen ger dig kunskaper i både fotografering och
bildbehandling:
- grundläggande kamerafunktioner för digital
systemkamera och mobilkamera
- ta bättre bilder
- komponera med ljus
- överför bilder från kamera till dator
- förbättra och redigera dina bilder med
bildbehandlingsprogram
Kursen passar både dig som är nybörjare och dig som
redan kommit igång med digital fotografering.
Du behöver en egen kamera att arbeta med under
kursen: Ta med dig systemkamera och/eller
mobiltelefon med kamera.
Ta gärna med dator eller surfplatta.
På första träffen får du information om vilket
bildbehandlingsprogram vi kommer att använda.
Om ledaren: Madeleine Jonsson är utbildad fotograf.
Bra att veta:
Vi träffas lördag–söndag samt följande lördag
DELSBO
3 ggr | 1350 kr | 10.00-16.00
Start 2023-02-18
Ledare: Madeleine Jonsson

HISTORIA

Hudiksvalls historia
Vill du veta mer om Hudiksvalls historia, arkitektur,
byggnader och personer som haft betydelse för stadens
utveckling? Då är det här en kurs för dig!
Kursinnehåll: Du kommer att få ta del av kursledarens
gedigna kunskap om Hudiksvalls historia. Vi utforskar
och samtalar kring litteratur och bilder ur historien. Vi
lyssnar till och delar med oss av berättelser från förr.
Om ledaren: Alf Norberg är utbildad och certifierad
guide. Han har i flera år varit ledare för både kurser och
stadsvandringar om Hudiksvalls historia.
HUDIKSVALL
3 ggr | 695 kr | 18.00-20.30
Start 2023-02-20
Ledare: Alf Norberg
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IT

Dator för nybörjare (Windows)
I den här kursen börjar vi från grunden. Du behöver
inga förkunskaper för att delta.
Kursinnehåll: Vi går igenom din bärbara dators
grundläggande funktioner, att surfa på internet,
säkerhet på internet, vanliga program såsom Word och
Excel etc. Vi formar kursen utifrån gruppens nivå,
behov och önskemål.
Kursmaterial: Ta med egen bärbar dator/bordsdator,
med Windows operativsystem. Ta också med dig
laddaren till datorn. Det är viktigt att din dator är
installerad, uppdaterad och laddad.
Om ledaren: Janne Hedenberg har många års
erfarenhet av att leda kurser inom Studieförbundet
Vuxenskolan.
Bra att veta: Medlemmar inom SPF Seniorerna
Hälsingland erbjuds särskilt medlemspris. Meddela
vilken förening du tillhör när du anmäler dig.
HUDIKSVALL
5 ggr | 900 kr | 10.00-12.15
Start 2023-02-07
Ledare: Janne Hedenberg

Dator fortsättningskurs (Windows)
Har du grundläggande kunskap i hur du använder din
bärbara dator och känner att du vill lära dig mer?
Har du tidigare gått data grund eller skaffat dig
grundläggande kunskap om hur du använder din dator
på annat sätt, då passar den här kursen dig. Här har
även du som deltagare tillsammans med övriga i cirkeln
möjlighet att tillsammans påverka innehållet.
Kursinnehåll: Vi går igenom att installera program och
appar, ansluta mobiltelefon och föra över bilder,
använda Bank-ID, handla på internet, boka biljetter till
tåg, bio och liknande. Vi formar kursen utifrån
gruppens nivå, behov och önskemål.
Kursmaterial: Ta med egen bärbar dator/bordsdator,
med Windows operativsystem. Ta också med dig
laddaren till datorn. Det är viktigt att din dator är
installerad, uppdaterad och laddad.
Om ledaren: Janne Hedenberg har många års
erfarenhet av att leda kurser inom Studieförbundet
Vuxenskolan.
Medlemmar inom SPF Seniorerna Gästrikland erbjuds
särskilt medlemspris. Meddela vilken förening du tillhör
när du anmäler dig.
HUDIKSVALL
5 ggr | 900 kr | 10.00-12.15
Start 2023-03-28
Ledare: Janne Hedenberg

Telefon & surfplatta för nybörjare (Android)
Har du nyligen skaffat en android telefon eller surfplatta
och känner dig osäker på hur den fungerar, då är detta
en kurs för dig.
Exempel på android telefon är: Samsung, Lenovo,
Honor, Huawei, Motorola, HTC, LG. Observera att
kursen riktar sig till dig med en smart telefon/
smartphone, dvs en telefon med pekskärm.
Kursinnehåll: Kursen ger dig grundläggande kunskaper i
hur en android telefon eller surfplatta fungerar. Du får
lära känna din enhet och dess grundläggande
funktioner, skapa en e-postadress, ladda ner appar etc.
Vi formar kursen utifrån gruppens nivå, behov och
önskemål.
Kursmaterial: Du tar med din egen androida telefon
eller surfplatta. Det är viktigt att din enhet är
installerad och laddad.
Om ledaren: Janne Hedenberg har många års
erfarenhet av att leda kurser inom Studieförbundet
Vuxenskolan.
Bra att veta: Medlemmar inom SPF Seniorerna
Hälsingland erbjuds särskilt medlemspris. Meddela
vilken förening du tillhör när du anmäler dig.
HUDIKSVALL
5 ggr | 900 kr | 10.00-12.15
Start 2023-02-08
Ledare: Janne Hedenberg

Telefon & surfplatta fortsättning (Android)
I denna fortsättningskurs får du lära dig mer om hur du
kan använda din androida telefon eller surfplatta till
både nytta och nöje
Exempel på android telefon är: Samsung, Lenovo,
Honor, Huawei, Motorola, HTC, LG. Observera att
kursen riktar sig till dig med en smart telefon/
smartphone, dvs en telefon med pekskärm.
Kursinnehåll: Kursen syftar till att utveckla dina
kunskaper i hur en Android telefon och surfplatta
fungerar. Du får lära känna din enhet och dess
funktioner ytterligare. Vi går igenom hur du laddar ned
och använder appar och annat som du och övriga
kursdeltagare är nyfikna på för att få ut mer av din
enhet. Vi formar kursen utifrån gruppens nivå, behov
och önskemål.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i hur din
androida telefon/surfplatta fungerar.
Kursmaterial: Du tar med din egen androida telefon
eller surfplatta. Det är viktigt att din enhet är
installerad och laddad.
Om ledaren: Janne Hedenberg har många års
erfarenhet av att leda kurser inom Studieförbundet
Vuxenskolan.
Bra att veta: Medlemmar inom SPF Seniorerna
Hälsingland erbjuds särskilt medlemspris. Meddela
vilken förening du tillhör när du anmäler dig.
HUDIKSVALL
5 ggr | 900 kr | 10.00-12.15
Start 2023-03-29
Ledare: Janne Hedenberg
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FÖRARBEVIS SNÖSKOTER

    Förarbevis Snöskoter
För att få köra snöskoter måste du vara över 16 år och
ha ett förarbevis. I kursen går vi igenom de teoretiska
och praktiska kunskaper du behöver för att bli en säker
förare. Examination ingår i kursen. Efter godkänt
resultat får du ditt förarbevis från Transportstyrelsen.
Kursinnehåll:
- grundläggande teori och praktik
- lagar och regler
- skötsel och säkerhet
- skoterkörning i trafik och natur
Åldersgräns 16 år.
Inga förkunskaper behövs.
Kursmaterial: Snöskoterhandboken "Frihet under
ansvar", examinationsavgift och skoterhyra ingår i
deltagaravgiften.
Om kursledarna: Sture Joelsson och Maria Sandin har
hållit i kurser för förarbevis för snöskoter i många år
och har stor erfarenhet av att undervisa i både
teoretiska och praktiska moment.
Schema:
Fre kl. 18:00–21:00 Teori
Lör kl. 08:00–16:00 Teori
Sön kl. 08.00–15:00: praktiska moment. kl. 17.00:
examination
Kursen genomförs i samarbete med Svågadalens
Skoterklubb.
BJURÅKER
3 ggr | 2500 kr | 18.00-21.00
Start 2023-01-13
Ledare: Maria Sandin

Förarbevis Snöskoter
BJURÅKER
3 ggr | 2500 kr | 18.00-21.00
Start 2023-01-27
Ledare: Sture Joelsson

Förarbevis Snöskoter
BJURÅKER
3 ggr | 2500 kr | 18.00-21.00
Start 2023-02-10
Ledare: Maria Sandin

Förarbevis Snöskoter
BJURÅKER
3 ggr | 2500 kr | 18.00-21.00
Start 2023-02-24
Ledare: Sture Joelsson

SPRÅK

Spanska för nybörjare
Lär dig att klara enkla vardagssituationer som att fråga
om vägen och presentera dig. Efter bara ett par
kurstillfällen kan du säga några meningar på spanska.
Du lär dig:
- vanliga ord och enkla fraser
- berätta om dig själv
- ställa enkla frågor och förstå enkla svar
- grundläggande grammatik
- tala och skriva om enkla ämnen
- kultur och samhällsliv
Kurslitteratur ingår inte i deltagaravgiften.
HUDIKSVALL
9 ggr | 1600 kr | 18.00-20.15
Start 2023-02-02
Ledare: Oscar Francino Marcos

Spanska lätt konversation A2
Konversationskurs i lätt spanska för dig som vill
utveckla dina språkkunskaper. Du samtalar med din
ledare och dina kurskamrater på spanska.
Förkunskaper: Kursen passar dig som har kunskaper på
A2 nivå i spanska enligt Europarådets nivåskala. Du bör
kunna förstå enkla fraser och vanliga ord i
vardagssituationer och kunna kommunicera i enkla
sammanhang.
Kurslitteratur ingår inte i deltagaravgiften.
HUDIKSVALL
8 ggr | 1250 kr | 17.30-19.00
Start 2023-02-03
Ledare: Oscar Francino Marcos

CIRKELLEDARE

Cirkelledarutbildning Grund - Delsbo
Utbildning för dig som är eller vill bli cirkelledare och vill
hålla kurser/studiecirklar i SV Gävleborgs regi. Vi
blandar teori, samtal och reflektion.
Innan träffen vill vi att du går vår digitala introduktion.
Cirkelledarutbildningar arrangeras på flera orter under
våren. Startdatum publiceras på sv.se/gavleborg
DELSBO
1 ggr | 0 kr | 17.00-20.30
Start 2023-03-20
Ledare: Lisa Björke & Agnes Krigh

Cirkelledarutbildning Grund - Hudiksvall
HUDIKSVALL
1 ggr | 0 kr | 18.00-21.00
Start 2023-05-23
Ledare: Lisa Björke & Agnes Krigh

    Cirkelledarutbildning Grund - Digital
1 ggr | 0 kr | 18.00-21.00
Start 2023-04-17
Ledare: Lisa Björke & Agnes Krigh
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Hudiksvall & Ljusdal

FISKETILLSYN

Fisketillsynsperson, grundutbildning
Fritidsfisket är en viktig del av de naturresurser vi
nyttjar i Sverige. För vissa fiskbestånd behövs regler.
Därför behövs också fisketillsyn. Dels för att sprida
information om vilka regler som gäller, vad reglerna har
för syfte, och att följa upp om reglerna följs.
En fisketillsynsperson får under sina kontroller
undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump.
Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan
egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.
Kursinnehåll:
- introduktion och samhällsorientering
- fiskelagstiftningen
- grundläggande fiskevård och fiskbiologi
- fisketillsynspersonens befogenheter
- yrkesetik och fisketillsyn i praktiken
Utbildningen avslutas med examination.
Grundkursen är en helgkurs lör-sön.
Studiematerial, fika och lunch ingår i deltagaravgiften.
Ange i din anmälan vilket fiskevårdsområde du tillhör.
HUDIKSVALL
2 ggr | 1500 kr | 08.00-16.30
Start 2023-01-21
Ledare: Tord Eriksson

Fisketillsynsperson, grundutbildning
LJUSDAL
2 ggr | 1500 kr | 08.00-16.30
Start 2023-02-04
Ledare: Tord Eriksson

Fisketillsynsperson, fortbildning
För dig som gått grundkursen och behöver förnya ditt
förordnande.
Kursinnehåll:
- aktuell lagstiftning
- grundläggande fiskevård och fiskbiologi
- yrkesetik och fisketillsyn i praktiken
Studiematerial, fika och lunch ingår i deltagaravgiften.
Ange i din anmälan vilket fiskevårdsområde du tillhör.
HUDIKSVALL
1 ggr | 1100 kr | 08.00-16.30
Start 2023-01-21
Ledare: Lennart Nilsson

Fisketillsynsperson, fortbildning
LJUSDAL
1 ggr | 1100 kr | 08.00-16.30
Start 2023-02-04
Ledare: Lennart Nilsson

BIODLING

Biodlingskurser våren 2023
Våren 2023 startar biodlingskurser på flera orter i
Gävleborg, bland annat Hudiksvall och Ljusdal.
Information om startdatum, deltagaravgift, kursinnehåll
och platser publiceras på sv.se/gavleborg
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SV Musik

Låt ditt musikintresse växa hos oss
SV älskar musik och jobbar med att hjälpa och coacha
musikgrupper oavsett nivå.
Hos oss kan du få tillgång till replokaler, musikhus i
Gävle och Hudiksvall, inspelningsstudios och tillfällen
att möta en publik.
Vi samarbetar med lokala band, musikföreningar och
arrangörer både i vardagen och vid stora evenemang
och festivaler.
Hör av dig till någon av våra verksamhetsutvecklare.
De berättar gärna mer om vad SV kan göra för dig.

KONTAKT

SV Musik Hälsingland
Daniel Wirenberg
daniel.wirenberg@sv.se

SV Musik Gästrikland
Christopher Andersson-Bång
christopher.andersson.bang@sv.se
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Nordanstig

MAT & DRYCK

    Gammaldags matlagning
Vill du lära dig ta hand om hela råvaran när du lagar
mat? Lära dig att följa säsong istället för recept? Då är
det här kursen för dig.
Kursinnehåll:
Vi träffas lördag och söndag på Ersk-Matsgården i
Hassela där vi blandar praktiskt utförande med muntlig
teori. Vi lär oss om råvarorna samtidigt som vi
förbereder, tillagar och äter maten tillsammans.
Inga förkunskaper behövs.
Kursmaterial:
Råvarorna som tillagas ingår i deltagaravgiften.
Om kursledaren:
Anna Krohn har flera års erfarenhet av såväl hantverket
i sig som av pedagogiken att lära ut det.
Schema:
Lördag: kl. 10-18
Söndag: kl. 9-18
Kursen genomförs i samarbete med Nordanstigs
kommun och Ersk-Matsgården i Hassela.
Hassela
2 ggr | 1600 kr | 09.00-18.00
Start 2023-06-03
Ledare: Anna Krohn

DJUR & NATUR

Biodlingskurser våren 2023
Under vårterminen startar biodlingskurser på flera
platser i Hälsingland och Gästrikland.
Kursinformation läggs ut på vår hemsida när
startdatum finns!

Hittar du inte det du söker?
Vi uppdaterar vårt kursutbud ofta.
På hemsidan ser du vilka kurser och andra
arrangemang som är öppna för anmälan just nu.
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Ockelbo

HÄLSA

Att leva med sköldkörtelsjukdom
Vill du lära dig mer om hypotyreos, hypertyreos och
andra tillhörande autoimmuna sjukdomar?
- vilka verktyg finns för att leva bra?
- vad kan du påverka själv genom kost och
levnadsvanor?
- hur får du bättre gehör i vården?
Studiematerial:
Boken ”Få livet tillbaka” av Helle Sydendal.
Cirkapris 242 kr. Du köper boken på plats.
Författaren lever själv med sköldkörtelsjukdom och ger
bra handledning.
Anmäl dig till Sköldkörtelförbundet i Gävleborg
Telefon: 070-579 89 12
E-post: gavleborg@skoldkortelforbundet.se
Studiecirkeln genomförs i samverkan med SKÖF.
OCKELBO
5 ggr | 0 kr | 18.00-20.15
Start 2023-03-01
Ledare: Berith Wiklund

CIRKELLEDARE

Är det dig vi söker?
Vill du dela med dig av din kunskap, inspirera andra och
göra det möjligt för människor att utvecklas
tillsammans?
Vi söker cirkelledare i Gävleborg för kurser i flera olika
ämnen:
- språk
- dans
- sittande yoga
- hantverk
- biodling
- miljö & hållbarhet
- datoranvändning
- mobiltelefon & surfplatta
- skrivande
- litteratur
med mera.
Hör av dig till oss så berättar vi mera.
Välkommen till ett viktigt och spännande uppdrag!
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Sandviken

Blomsterarrangemang, kransar och buketter
Att sätta samman vackra blommor är en konst i sig och
att få ge bort en riktigt vacker bukett är roligt. I den
här kursen lär du dig att göra fina buketter,
dekorationer och kransar. Med hjälp av enkla
grundtekniker, färg, form och olika stilar får din
kreativitet ta plats. Här kan du skapa en vacker
dekoration till middagsbordet eller varför inte en bukett
till en födelsedag eller en nybakad student?
Materialkostnad tillkommer.
Om ledaren: Inga-Lill Bremer är utbildad florist med
lång erfarenhet av blomsterarrangemang.
SANDVIKEN
5 ggr | 750 kr | 10.00-12.30
Start 2023-01-25
Ledare: Inga-Lill Bremer

Trädgård i teori och praktik
Förverkliga din dröm om en levande trädgård året om!
I den här kursen lär du dig om trädgårdsåret, både i
teori och praktik. Vi går igenom perenner, annueller,
rosor, grönsaker, örter – allt som får plats i en trädgård!
Du får lära dig:
- planera din trädgård
- frökultivering
- gödsling
- samplantering
- skörd
- vinterförvaring
Tillsammans gör vi vackra blomsterarrangemang, av
torkade och färska blommor och till jul binder vi
kransar.
Studiebesök görs i ledarens trädgård, där du bland
annat får lära dig att beskära buskar.
Du behöver inga särskilda förkunskaper.
Det är inte heller ett krav att ha en egen trädgård.
Kanske har du bara en fönsterbräda, men ett brinnande
intresse för att lära dig mer om odling!
Kursmaterial finns på plats. Du står själv för kostnaden
för en del av materialet. Du kan själv välja hur mycket
material du köper.
Om kursledaren: Inga-Lill Bremer är utbildad florist och
lärare i odling och ekologi med ett långvarigt intresse
för odling och trädgård. Hon har hållit ett flertal
omtyckta trädgårdskurser i Studieförbundet
Vuxenskolans regi.
SANDVIKEN
15 ggr | 1360 kr | 13.30-15.45
Start 2023-01-25
Ledare: Inga-Lill Bremer
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LITTERATUR OCH SKRIVANDE

Litteratursamtal för seniorer: vi läser och
diskuterar
Bokcirkeln är en riktig klassiker i folkbildningen!
Att läsa samma bok och sedan diskutera innehållet,
våra upplevelser och tankar är en spännande resa.
Vi läser och diskuterar böcker som vi väljer
tillsammans. För att komma igång med samtalen redan
vid första träffen väljer ledaren ut vår första bok.
Information om titel får du när du anmäler dig.
SANDVIKEN
6 ggr | 0 kr | 13.30-15.45
Start 2023-01-17
Ledare: Inga-Lill Bremer

Skriv om dig och ditt liv
Vill du berätta om ditt liv för andra? Eller har du kanske
en släkting du vill berätta om? Att skriva om verkliga
människor och verkliga liv är en spännande och
utmanande resa.
Den här kursen är till för just dig som är nyfiken på att
skriva om dig själv eller någon person nära dig.
Skrivandet kan vara meditativt, utvecklande och
läkande. I den här kursen utgår vi ifrån att din
berättelse är unik och att du genom att skriva utvecklar
just din personliga berättarröst. Du får övningar och
tips som uppmuntrar den kreativa processen.
Genom att läsa varandras texter och dela med oss av
våra upplevelser under skrivandet lär vi oss av varandra
och utvecklas tillsammans. Här står berättandet i fokus.
Kursen passar både dig som skriver regelbundet och dig
som vill komma igång med ditt berättande.
Du behöver inte ha gått skrivarkurs eller ha skrivit
strukturerat tidigare.
SANDVIKEN
5 ggr | 650 kr | 13.30-15.45
Start 2023-01-24
Ledare: Inga-Lill Bremer

DJUR & NATUR

Lär känna din katts hela liv
Tamkatten är ett av vårt mest älskade husdjur. Katten
är både självständig och tillgiven och har dessutom en
spännande historia.
Det är flera tusen år sedan människan började tämja
katter. De var högt uppskattade och mytomspunna i det
gamla Egypten. I Sverige och Europa dröjde det till
1800-talet innan katten blev riktigt populär och gick
från att vara skadedjursbekämpare till en kär
familjemedlem.
Kursinnehåll: Vi följer kattens liv från kattunge till
senior, från frisk till sjuk.
- kattens beteenden
- kommunicera med din katt
- pälsvård
- mat och näring
- utekatt eller innekatt
- kattägarens ansvar
- katten i världen och historien
- sagans och myternas katter
- vanliga sjukdomar
Om kursledaren: Inga-Lill Bremer är en välkänd och
rutinerad kursledare med lång erfarenhet av
kattuppfödning.
SANDVIKEN
5 ggr | 560 kr | 13.30-15.45
Start 2023-02-02
Ledare: Inga-Lill Bremer

Biodling
Våren 2023 startar biodlingskurser på flera platser i
Gävleborg, bland annat i Sandviken. Information om
startdatum, deltagaravgift, kursinnehåll och plats
publiceras på sv.se/gavleborg

27För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg



MUSIK

    Saz för nybörjare
Saz är ett långhalsat lutinstrument som huvudsakligen
används i Mellanöstern. Instrumentet har sju strängar
och spelas vanligtvis med plektrum.
I den här kursen lär du dig grundläggande ackord och
tekniker för att kunna spela dina favoritlåtar på Saz.
Inga förkunskaper behövs.
Kursmaterial och instrument: Du behöver en egen Saz
att ta med till kursen.
SANDVIKEN
8 ggr | 1400 kr | 17.00-18.30
Start 2023-01-26
Ledare: Brusk Dibo

DANS

Linedance nybörjare och lätt fortsättning
Linedance är en rolig och energisk dans som slog
igenom i USA på 1970-talet och spreds i Sverige på
1990-talet. I linedance dansar vi tillsammans men utan
partner. Vi står i rader (därav namnet) och dansar olika
koreograferade stegkombinationer som upprepas och
varieras.
Från början förknippades linedance starkt med
countrymusik men numera dansar vi gärna till olika
musikstilar.
I den här kursen håller vi ett lite lägre tempo.
Upplägget passar utmärkt för dig som är senior eller
dagledig.
Förkunskaper: Den här kursen riktar sig till nybörjare
med grundläggande förkunskaper i linedance.
Bra att veta: Vi rekommenderar dig att bära bekväma
skor, till exempel ett par smidiga tränings- eller
promenadskor.
SANDVIKEN
10 ggr | 300 kr | 10.00-11.30
Start 2023-01-16
Ledare: Barbro Pettersson

Linedance fortsättning
Linedance är en rolig och energisk dans från USA som
fick ett stort uppsving på sjuttiotalet. Från början
dansades den till countrymusik men numera dansar vi
ofta till topplistornas hitlåtar.
Linedance är koreograferad dans men inte en pardans.
Dansarna står i rader, därav namnet.
Denna kurs har ett lite lugnare tempo och passar
utmärkt för seniorer och daglediga.
Kursen passar dig som dansat ett tag.
SANDVIKEN
10 ggr | 300 kr | 10.00-11.30
Start 2023-01-17
Ledare: Barbro Pettersson

SPRÅK

Spanska för nybörjare
I nybörjarkursen lär du dig att klara enkla
vardagssituationer som att fråga om vägen och
presentera dig. Efter bara ett par kurstillfällen kan du
säga några meningar på spanska.
Du lär dig:
- vanliga ord och enkla fraser
- berätta om dig själv
- ställa enkla frågor och förstå enkla svar
- grundläggande grammatik
- tala och skriva om enkla ämnen
- kultur och samhällsliv
Kurslitteratur ingår inte i deltagaravgiften.
SANDVIKEN
8 ggr | 1400 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-26
Ledare: Yamile Gomez Ramos

Spanska lätt konversation A2
Det här en kurs för dig som redan har kunskaper på
A2-nivå i spanska enligt Europarådets nivåskala. Du bör
kunna förstå enkla fraser och vanliga ord som rör
vardagssituationer och kunna kommunicera i enkla
sammanhang.
Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften.
Språktest och nivåskala: Våra språkkurser är indelade i
6 olika nivåer enligt Europarådets nivåskala för språk.
Nivåskalan är ett verktyg där du har möjlighet att själv
bedöma din språknivå innan du väljer kurs. Språktestet
finns på sv.se
SANDVIKEN
8 ggr | 1400 kr | 19.40-21.10
Start 2023-01-26
Ledare: Yamile Gomez Ramos

    Spanska A2 lätt konversation, distans
Distanskurs där du samtalar med ledare och
kurskamrater i ett digitalt mötesrum.
Du behöver ha en kamera och hörlurar med mikrofon
för att delta.
Kurslitteratur ingår inte i deltagaravgiften.
8 ggr | 1400 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-25
Ledare: Yamile Gomez Ramos

    Spanska C1/C2 avancerad konversation,
distans
Här samtalar och diskuterar vi på spanska. Vi använder
material som tidningar, böcker och nätet. Vi pratar
också om spansk historia, litteratur, poesi, visor, mat
och människor.
Förkunskaper: Kursen passar dig som kan föra en
konversation och uttrycka dig obehindrat på spanska,
dvs du bör har mycket goda kunskaper i språket.
Du behöver ha en kamera och hörlurar med mikrofon
för att delta.
8 ggr | 1400 kr | 18.00-19.30
Start 2023-01-24
Ledare: Yamile Gomez Ramos
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HÄLSA

    Samtalsgrupp för dig med alopecia
Lever du eller någon du känner med alopecia i någon
form? Då är du välkommen till en nystartad
samtalsgrupp i Sandviken.
Alopecia är en autoimmun sjukdom som kännetecknas
av håravfall i olika omfattning. Ofta börjar det med en
kal fläck som kan försvinna, växa eller utvecklas till ett
totalt håravfall. Orsakerna till sjukdomen är ännu inte
helt fastställda trots forskning, och inget botemedel
finns ännu.
Att drabbas av håravfall kan vara en chockartad
upplevelse. Trots att håravfallet i sig inte innebär några
egentliga fysiska hinder från att leva sitt liv som
vanligt, innebär det ofta en stor psykisk påfrestning. Att
inte sitta ensam med sina tankar och känslor är en god
början på att återta sin livskvalitet.
Tanken med vår samtalsgrupp är att vi helt enkelt
träffas: Vi samtalar, utbyter tankar och erfarenheter,
stöttar varandra – och har trevligt tillsammans.
Du är varmt välkommen precis som du är. Det går bra
att bara sitta med och lyssna om du hellre vill det. Det
som sägs i rummet stannar i rummet.
Fika ingår.
Om ledaren: Samtalsledare är Christine Nygren som
själv lever med alopecia sedan barndomen.
SANDVIKEN
5 ggr | 0 kr | 18.00-20.00
Start 2023-01-26
Ledare: Christine Nygren

Samtalsgrupp för seniorer - få ny inspiration
i vardagen
Ibland utmanas vi av att livet förändras på ett oönskat
sätt och då kan det vara svårt att på egen hand hitta
lusten till livet.
När vi utmanas mår vi oftast lite bättre av att träffa
andra i samma situation.
I samtalsgruppen fokuserar vi på de dagar som
kommer.
Det finns en tydlig struktur för samtalen som utgår
ifrån olika livsteman varje träff.
I våra samtal undersöker du och gruppen olika vägar
och tankesätt för att hitta mera inspiration i
vardagslivet.
Bra att veta: Samtalsgruppen genomförs som en
studiecirkel. Precis som vid all folkbildning deltar du
utifrån dina egna förutsättningar, fritt och frivilligt. Bäst
resultat får du förstås om du är med vid alla fem
träffarna.
Vi bjuder på kaffe/te med något lättare till.
Det kostar ingenting för dig som senior att delta i
samtalsgruppen.
SANDVIKEN
5 ggr | 0 kr | 10.00-12.15
Start 2023-01-26
Ledare: Inga-Lill Bremer
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Söderhamn

HANTVERK

Stickning för nybörjare
Vill du lära dig grunderna i stickning? Eller har du
stickat lite förut men vill lära dig mer?
Välkommen till stickning för nybörjare!
Du lär dig grunderna i stickning:
- lägga upp maskor
- sticka aviga och räta maskor
- maska av
med mera.
Vi gör enkla och roliga projekt som gör dig redo för
fortsatta projekt inom stickningens förtrollande värld.
Kursmaterial: Grundmaterial ingår i kurspriset
SÖDERHAMN
8 ggr | 1750 kr | 18.00-20.15
Start 2023-03-16
Ledare: Agneta Wiklund Hedberg

SKRIVANDE

Kreativt skrivande för nybörjare
Varje människa är en berättelse och bär på unika
historier inom sig. Kreativt skrivande handlar om att
utveckla ditt berättande genom olika fungerande
skrivövningar som är till stöd för att komma igång med
ditt skrivande. Du får möjlighet att utveckla ditt
skrivande tillsammans med andra, du får respons på
dina texter samt utvecklar din berättarröst. Att skriva
handlar inte i första hand om hur man skriver utan att
man gör det. Oavsett vilken genre man väljer att skriva
i, om det är poesi, roman, novell, biografi mm. så kan
man delta i samma kreativa skrivarkurs och dela med
sig av sina erfarenheter, sina tankar och historier.
Kursinnehåll:
- hur man undviker upprepningar och klichéer
- karaktärsskapandet/personskildringar
- miljöbeskrivningar
- dramaturgin (själva berättelsen)
Inga förkunskaper behövs.
SÖDERHAMN
10 ggr | 1300 kr | 18.00-20.15
Start 2023-01-27
Ledare: Tuula Tuulasvuo
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BÅT

Förarintyg för fritidsbåt
Kursen ger dig grundläggande teoretiska kunskaper i
navigation, sjövett och säkerhet i svenska farvatten. Vi
pratar om sjökort och sjömärken, väder och miljö,
regler och lagar. Ingen praktisk utövning ingår i kursen.
Inga förkunskaper behövs. Åldersgräns 15 år.
Kursmaterial som ingår i deltagaravgiften:
- boken Navigering och sjömanskap
- sjökort
- passare, linjal & transportör
Om kursledaren: Lars Erik Mickelsson har mångårig
erfarenhet av att leda kurser i ämnet.
Bra att veta: Kursen avslutas med ett teoretiskt prov
inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För
Båtlivsutbildning (NFB). Efter godkänt resultat får du
ditt förarintyg. Examinationsavgift tillkommer med strax
över 600 kronor, som betalas direkt till
förhörsförrättaren.
SÖDERHAMN
11 ggr | 2850 kr | 18.00-21.00
Start 2023-03-07
Ledare: Lars Erik Mickelsson

HÄLSA

Cafékväll med Attention Söderhamn
Välkommen till Café Attention – en mötesplats där vi
pratar om allt som rör vardagen för oss som har en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller är nära
anhörig. Cafékvällarna vänder sig till dig som är 14 år
eller äldre.
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara ADHD/
ADD, Autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom,
Tourettes syndrom och Språkstörning.
Fika finns att köpa till självkostnadspriset 20 kr.
Ange i din anmälan om du är i behov av specialkost.
SÖDERHAMN
1 ggr | 0 kr | 18.00-20.00
Start 2023-02-16

Cafékväll med Attention Söderhamn
SÖDERHAMN
1 ggr | 0 kr | 18.00-20.00
Start 2023-03-16

Cafékväll med Attention Söderhamn
SÖDERHAMN
1 ggr | 0 kr | 18.00-20.00
Start 2023-04-13

Cafékväll med Attention Söderhamn
SÖDERHAMN
1 ggr | 0 kr | 18.00-20.00
Start 2023-05-11

DANS

Linedance nybörjare
Linedance är en rolig och energisk dans från USA som
fick ett stort uppsving på sjuttiotalet. Det är en social
dans men utan partner. Vi dansar, precis som det låter,
på rad till olika sorters musik och med många
upprepningar av stegkombinationer. Ett perfekt sätt att
röra på sig och få motion på ett uppfriskande,
inspirerande och roligt sätt.
Kursen arrangeras i samverkan med Söderhamns
Linedancers.
SÖDERHAMN
10 ggr | 300 kr | 18.00-19.30
Start 2023-02-06
Ledare: Susanne Lindberg

Linedance fortsättning
För dig som gått nybörjarkursen eller har motsvarande
förkunskaper. Kursen arrangeras i samverkan med
Söderhamns Linedancers.
SÖDERHAMN
10 ggr | 300 kr | 19.30-21.00
Start 2023-02-06
Ledare: Susanne Lindberg

CIRKELLEDARE

Cirkelledarutbildning Grund - Söderhamn
Utbildning för dig som är eller vill bli cirkelledare och vill
hålla kurser/studiecirklar i SV Gävleborgs regi. Vi
blandar teori, samtal och reflektion. Före träffen vill vi
att du går vår digitala introduktion.
Cirkelledarutbildningar arrangeras på flera orter under
våren. Startdatum publiceras på sv.se/gavleborg
SÖDERHAMN
1 ggr | 0 kr | 17.00-20.30
Start 2023-02-21
Ledare: Lisa Björke & Agnes Krigh

    Cirkelledarutbildning Grund - Digital
1 ggr | 0 kr | 18.00-21.00
Start 2023-04-17
Ledare: Lisa Björke & Agnes Krigh
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