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Släktforskning
Släktforskning för nybörjare - dagtid
20/2  13.00-16.00 6ggr/920 kr       Arr 26523 
Släktforskning för nybörjare - kvällstid
23/2  17.30-20.30 6ggr/920 kr       Arr 26524
Disgen 2016 
22/2   18.30-20.45 6ggr/920 kr       Arr 26525 
 
Temakvällar släktforskning: 
Teknikfrågor med Anderz Hellgren  
17/1  18.00–20.00 1gg            Arr 26698 
Open RGD med Kjell Croné 
28/2  18.00–20.00 1gg            Arr 26700 
YDNA & Mt DNA 
28/3  18.00–20.00 1gg            Arr 26701 
Disbyt med Charlotte Börjesson 
25/4  18.00–20.00 1gg/40 kr          Arr 26697 
Fika ingår, anmälan senast fredagen innan till: anmalan@dis-vast.o.se 
 
Släktforska med DNA, föreläsning med Maria Brolin  
Det kommer att ges möjlighet att DNA-testa sig på plats.  
24/4  18.00–20.00 1gg/100 kr        Arr 26696

Resor
Barents - ett gränsland i Norden                       
11/1   18.30–20.45  7ggr/450 kr       Arr 26699

Hantverk
Vävning 1 för nybörjare - grunderna i vävning
Tisdagar  13.00  10ggr/2900 kr   Arr 26969
Vävning 2 för nybörjare - grunderna i vävning
Torsdagar 15.00  10ggr/2900 kr   Arr 27213 
Redesign - konstnärligt återbruk 
20/2  18.15-20.30 4ggr/990 kr       Arr 26529  
Målning - Vedic Art – utveckla din inre kreativitet 
26/2  10.00-15.15 2ggr/1200 kr     Arr 26530 
Målning - Mixed media – blandteknik  
22/3  18.00-21.00 3ggr/1200 kr     Arr 26531 
 
Knivslöjd  
Tillsammans med både nybörjare och erfarna knivmakare får 
du lära dig de olika momenten för att tillverka egna knivar. 
Ett samarrangemang med Knivmakare i Väst.
275 kr/termin + medlemskap i Knivmakarföreningen . 
För mer info: 031-67 45 75 
 
Ekebackens pensionärsslöjdare i Kållered 
Du som är intresserad av snickeriarbeten är välkommen att 
hitta nya arbetssätt, träffa andra med samma intresse och ha 
trevlig samvaro. Anmälan till Gunnar: 0706-49 50 09

Välkommen till SV i Mölndal! 
 
SV är ett av de största studieförbunden i Mölndal och 
bedriver verksamhet i Mölndal, Kållered och Lindome. 
 Vill du skaffa dig nya kunskaper och träffa nya vänner 
så hittar du spännande studiecirklar, kurser och  
föredrag här. Vi har också en stor musikverksamhet, 
bl.a. i ett nytt musikhus på Flöjelbergsgatan 14B.   
SV samarbetar med många olika föreningar på orten 
och vi bedriver också verksamhet för grupper inom 
äldreomsorg och för personer med funktions- 
nedsättning. Kontakta oss för mer information.    
 
Välkommen till inspirerande bildning  och kultur!

För ”anhöriga” - i samarbete med Mölndals stad

Är du anhörig till någon med psykisk ohälsa, funktions- 
nedsättning eller långvarig sjukdom och bor i Mölndals stad 
är du välkommen på: 
Föredrag/Anhörigkväll - Information om Vedic Art och om 
cirkel i Vedic Art på Café Möllan, Göteborgsvägen 19-21 Mölndal 
3/4  17.00     Ingen föranmälan       Arr 27334 
Samarr med Anhöriglots Mölndals stad 
Cirklar för anhöriga:
Mindfulness för anhöriga i Mölndals stad 
16/2  17.30-19.00 6ggr            Arr 26321 
Vedic Art för anhöriga i Mölndals stad 
18/4  17:30-20.30 4 ggr            Arr 26748 
För anmälan och mer information, kontakta SV Mölndal  
eller ring Anhöriglots Mölndals stad på tel 031-315 26 25

För föräldrar
Temacirkel/Föräldraträffar - Ditt kompetenta barn 
28/2   18.00-19.30 5ggr/500 kr       Arr 26527 
Temacirkel/Föräldraträffar - Ditt kompetenta barn forts 
4/4   18.00-19.30 5ggr/500 kr       Arr 26528 

Hus & Trädgård
Egen el från solcell  
8/3  18.00-21.00 3ggr/700 kr       Arr 26532 
 
Biodling för nybörjare  
18/4  18.00-21.00 7ggr/1215 kr     Arr 26533 
Biodling – fortsättning för dig som gått grundkurs  
27/6  17.30-20.30 4ggr/695 kr       Arr 26686 
 
Trädgårdsnätverket i Mölndal
Trädgårdsnätverket i Mölndal startades 2007 i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan. Nätverket bygger på frivilliga 
krafter där vi tillsammans skapar ett program för varje termin 
med spännande aktiviteter för trädgårdsintresserade.  
Vill du vara med i arbetsgruppen eller ”bara” vara medlem för 
att kunna ta del av aktiviteterna? Kontakta: molndal@sv.se

Hälsa
Yoga för stillhet   
20/2   14.30-16.00 6ggr/1200 kr     Arr 26688 

Godmanskap
Gode mannens ABC (gäller ej för ensamkommande barn) 
6/2 (uppehåll 13/2)      18.00-20.30 7ggr/2350 kr     Arr 26357

Mölndals Hemslöjdsförening - Slöjdcaféträffar:
Fika och materiel till självkostnadspris. Icke medlem: 50 kr.  
Kl 18.00–21.00 i SV:s lokaler Gamla Torget 43, Mölndal. 
6/3, Skinnarbete OBS: kl 17.30-21.00
Ebba Byttner från Brännö Lammskinn & Ull kommer och 
introducerar oss i skinnslöjd. Icke medlem: 100 kr,
medlem: 50 kr, ev. materielkostnad tillkommer.
27/3, Skinnarbete
Vi fortsätter med våra skinnarbeten på egen hand.
24/4
Vi träffas och har en mysig kväll med lite extra gott att äta.
Vi gör färdigt våra oavslutade arbeten och har du kört fast 
med något kan vi hjälpa varandra. För mer info:
www.hemslojden.org/forening/molndals-hemslojdsforening

 
Cirklar & Kurser i samarbete med GB:s Garn 
Lär dig virka, grund  
23/1   18.00-20.15 3ggr/875 kr       Arr 26660 
Lär dig sticka, grund 
23/1   18.00-20.15 3ggr/875 kr       Arr 26661 
Stickkväll (olika tekniker)   
27/2  18.00-21.00 1gg/395 kr        Arr 26657 
Virkkväll (olika tekniker)   
27/2  18.00-21.00 1gg/395 kr        Arr 26658 
Sticka strumpor, del 1 & 2  
9/3  18.00-21.00 2ggr/790 kr       Arr 26659 
Magic Loop, del 1 & 2  
16/3  18.00-21.00 2ggr/790 kr       Arr 26664 
Lär dig virka, forts  
10/4  18.00-20.15 3ggr/875 kr       Arr 26662 
Lär dig sticka, forts 
10/4  18.00-20.15 3ggr/875 kr       Arr 26663 
Tips & Tricks  
4/5  18.00-21.00 1gg/395 kr        Arr 26665 
Näverstickning  
18/5  18.00-21.00 1gg/395 kr        Arr 26666 
 
OBS anmälan till GB:s Garns cirklar/kurser görs på:   
www.gbsgarn.se / 031-87 96 60 / info@gbsgarn.se

Anmäl dig här! 
www.sv.se/molndal , 

molndal@sv.se eller 031-87 47 46   
 

Här får du mer detaljerad information om respektive 
cirkel, kurs eller föreläsning. 

 
Medlem i Villaägarna eller LRF erhåller alltid 10% rabatt på 

vårt utbud, ange medlemsnummer vid anmälan!

Språk
Klarspråk: att skriva vårdat, enkelt och begripligt   
22/2   18.00-20.30 4ggr/1200 kr     Arr 26689 



Föreläsningar
Gränssättning för dig och din familj  
Annika Svengren och André Bagein föreläser på ett  
humoristiskt sätt om hur du sätter gränser för dig själv och i 
din familj, ur ett Jesper Juul perspektiv. 
1/3, 18.00, SV Mölndal, Gamla Torget 43            Arr 27335 
 
Lunnagården en lantgård med anor från 1500-talet 
Intendent Lars Gahrn berättar och visar bilder. 
26/2, 13.30, Mölndals Museum, Konferenslokalen 
Samarr med Föreningen Norden och hembygdsföreningarna i Mölndal 
och Kållered 
 
Ålderism och åldersdiskriminering 
Vad är det, vad beror det på, vad får det för konsekvenser 
och kan vi göra något åt det?
6/3, 18.00, Fässbergs församlingshem
Ingen föranmälan, kom i god tid, begränsat antal platser
Samarr med Mölndals stad & Fässbergs församling 
 
Nordiskt gästabud, Barents- Ett gränsland i Norden 
Kyrkomusiker Birgitta Landgren framför musik från Barents-
området. 150 kr inkl. måltid, bindande anmälan senast 19/3 
till: meklund_jimar@hotmail.com eller 0760-20 96 18
23/3, 19.00, Stensjökyrkans samlingssal
Samarr med Föreningen Norden 
 
Finland 100 år 
Vi firar de hundra åren med ett jubileumsprogram.
6/4, 19.00, Aulan, Gamla Torget 43 
Samarr med Föreningen Norden och hembygdsföreningarna i Kållered 
och Mölndal 
 
Gunnel och Nils Dahlbecksdagen 
Växtloppis, föredrag, utställningar och kaffeservering. 
20/5, 11.00–14.00, Långåkers Hembygdsgård, Långåkersv. 14 
Samarr med Föreningen Norden och hembygdsföreningarna i Kållered 
och Mölndal

Samarbete med föreningar
Samarbete som lönar sig
Vi kan hjälpa er förening att utvecklas och växa! Vill ni läsa 
något ämne i cirkel hjälper vi er att ta fram studiematerial.  
Vi kan ordna ledare eller lokaler och ibland kan vi bidra till en 
del av cirkelns kostnader. Hos oss kan ni kopiera material och 
vi kan hjälpa till att ta fram marknadsföringsmaterial som t.ex 
affischer. Föreningen kan också få en plats på vår hemsida. 
 
Några föreningar vi samarbetar med:    
 
Autism och Aspergerföreningen - www.autism.se/goteborg   
 
  DIS Väst (Datorhjälp i Släktforskningen) - www.dis-vast.o.se   
 
Demensföreningen Mölndal-Härryda -  
Mail: birgitta@garnemark.com   
 
FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och 
Vuxna) - www.fub.se/lokalt/fub-molndal - 031-87 52 22  
 
Föreningen Norden - www.molndal.norden.se   
 
Handpappersbruket - www.kvarnbynshandpapper.org   
 
I Ren Kultur - www.ikonst.se   
 
Ingermanländska föreningen   
 
Järnvägsfrämjandet - www.jarnvagsframjandet.se   
 
Konstkollektivet - www.konstkollektivet.se   
 
Kållereds hembygdsförening - www.hembygd.se/kallered  
 
Lindome hembygdsgille - www.lindomehembygdsgille.nu  
 
Mölndals hembygdsförening -  
www.hembygd.se/molndals-hembygdsforening   
 
Mölndals Biodlarförening - www.molndalsbiodlare.se  
 
Mölndals Fotoklubb - www.molndalsfotoklubb.se 
 
 Mölndals Hemslöjdsförening -   
www.hemslojden.org/forening/molndals-hemslojdsforening   
 
Mölndals Skateboardförening - 
www.facebook.com/groups/MolndalsSkateboardforening 
 
SPF Seniorerna Kvarnhjulet, Strömstararna och Sagsjön  
 www.spf.se/kvarnhjulet, www.spf.se/stromstararna,   
www.spf.se/sagsjon   
 
Släktdata - www.slaktdata.org   
 
Teaterhuset - www.teaterhuset.nu 
 
  Trädgårdsamatörerna - www.tradgardsamatorerna.nu   
 
Trädgårdsnätverket - www.tradgardsnatverket.se 

 För mer info om föreningarna besök www.sv.se/molndal

Anmälningsvillkor m.m.  
Innan studiecirkeln startar får du en skriftlig kallelse med 
lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura. 
Din anmälan är bindande. Du har rätt att återta din anmälan 
genom att meddela Studieförbundet Vuxenskolan inom 14 
dagar efter det att vi har bekräftat din anmälan. 
Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till 
studiecirkeln, gäller din ångerrätt 14 dagar från den dag du 
fått kallelsen. Om studiecirkeln har startat och du har deltagit 
vid ett tillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt. 

Vi kan tvingas ställa in en studiecirkel före kursstart.  
Då får du tillbaka hela deltagaravgiften. Om starten skjuts 
upp i tiden mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan 
och få tillbaka hela avgiften. Detsamma gäller om vi ändrar 
tidpunkten för cirkeltillfällena på ett för dig väsentligt sätt.  
 
Övrigt
En studietimme omfattar 45 minuter om inget annat anges. 
Intyg kan erhållas efter cirkelns slut. Alla deltagare är 
olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under 
cirkeln. 

Läs utförligare om SVs anmälningsvillkor och  
personuppgiftshantering:  
www.sv.se/om-sv/svs-anmalningsvillkor

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan! 
 
Besöksadress: Gamla Torget 43, 431 34, Mölndal 
 
Öppettider reception & växel:
Måndag kl 10.00 - 16.00
Tisdag kl 10.00 - 13.00
Torsdag kl 10.00 - 16.00
  
I våra lokaler finns även släktforskningssal samt två  
studierum/möteslokaler. Vill du hyra?  
Kontakta oss för mer information!

Facebook:
www.facebook.com/studieforbundet.molndal  
 
Instagram: @sv.molndal   
 
Gamla Torget 43 
431 34 Mölndal 
031-87 47 46
molndal@sv.se  
www.sv.se/molndal

Hittar du inte det du söker  i vårt studieprogram? Kontakta oss så gör vi vad vi kan för att förverkliga  dina idéer!

HAR DU ETT BAND/ MUSIKGRUPP?

Vi erbjuder: replokaler, spelningar, rabatter i studios och 

musikaffärer, föreläsningar, workshops, lån av digitalporta 

& mikrofoner, bidrag till utrustning m.m.

Hör av er för mer information om hur vi kan hjälpa dig!
Johan Bergquist, 0722-003651, johan.bergquist@sv.se
Anders Lennerås, 0722-301574, anders.lenneras@sv.se

Vill du lära dig att DJ:a,   
RAPPA eller BREAKA? 

Musik

Teaterhuset har kurser både för dig som vill prova på teater 
för första gången och för dig som vill ha djupgående  
fördjupning. Välkommen till ett hus fullt av teater! 

Skådespeleri som process, steg 1 - För dig som vill prova 
på teater! Måndagar, 17.30-19.15, 8 ggr
Skådespeleri som process, steg 2 - För dig som vill  
fördjupa ditt skådespeleri. Måndagar, 19.30-21.15, 8 ggr
Produktionskurs 1 - För dig som vill göra en teater- 
produktion. Tisdagar, 18.45-20.15, 13 ggr 
Teaterledarutbildning - För dig som är intresserad av  
teaterpedagogik och att leda andra i teater.
Teaterchocken - Snabbkurs i teaterns alla delar! 

Kurserna riktar sig till dig som är 20 år och äldre och leds av 
professionella teaterpedagoger med gedigen teatererfarenhet.
 
För frågor kontakta verksamhetsledare Maria Björling:  
maria.bjorling@teaterhuset.nu Läs mer: www.teaterhuset.nu

Starta en egen studiecirkel!

Har du någonting du drömt om att  

lära dig? Ditt intresse skulle kunna bli 

en cirkel hos oss!

Plattform & nätverk för fri kultur

Letar du lokal eller ett 
sammanhang för dina 

kreativa projekt?  
För mer info: 

www.konstkollektivet.se 
info@konstkollektivet.se 

Musikberget - www.musikberget.com 
Musik- och kulturhus på Flöjelbergsgatan 14B. 
 
Söker du lokal för ditt projekt inom musik, teater, 
dans, produktion, studio m.m.?
Musikutveckling i samarbete med SV erbjuder replokaler 
av hög standard, dansstudio, konsertlokal, teaterlokal, 
ljud- och ljusuthyrning samt bil- och släputhyrning. 
 
Intresserad? Kontakta: 
info@musikberget.com
Nikolas Gialtrinos - Musikutveckling: 0709-10 81 81 
Johan Bergquist - SV: 0722-00 36 51

Teater

Anmäl dig här! 
www.sv.se/molndal , 

molndal@sv.se eller 031-87 47 46   
 

Här får du mer detaljerad information om respektive 
cirkel, kurs eller föreläsning. 

 
Medlem i Villaägarna eller LRF erhåller alltid 10% rabatt på 

vårt utbud, ange medlemsnummer vid anmälan!

 
Är du medlem i SPF Sagsjön, Kvarnhjulet eller  
Strömstararna (eller vill bli) och gillar att sjunga?  
Gå då med i SPF-kören Treklangen!  
Mer information lämnas av respektive förening eller av SV.


