Vårprogram
Hållplats bygdegård, distansprogram

Plats för utveckling

Kurser på distans
Genom projektet Hållplats Bygdegård vill SV Värmland skapa mötesplatser på landsbygden
där individer får tillfälle att växa, känna delaktighet och möjlighet att komma närmare sina
drömmar. Projektets huvudsakliga verksamhet sker på landsbygden i samarbete med
bygdegårdar och andra föreningar. i projektet samverkar vi med Thorsborgs
byggnadsförening, Eda Kyrkbygds byalag och Ransbysätter/Älgsjöbergs bygdeförening.
Vi anordnar cirklar och inspirationsträffar på olika teman, tex hälsa och stresshantering och
nya sätt till extra försörjning. På grund av situationen kring Covid -19 har vi inte möjlighet att
genomföra fysisk verksamhet i föreningslokalerna som planerat. Istället lanserar vi ett
program på distans med olika typer av aktiviteter.
All verksamhet är kostnadsfri och i första hand öppen för dig boende i Säffle, Sunne, Arvika
eller Eda kommun, förutom biodlingskursen som har särskilda villkor, se vidare information på
sidan 6.
För att anmäla dig till en aktivitet går du in på www.sv.se/varmland och söker efter kursen.
Genom att delta i en kurs deltar du också i projektet Hållplats Bygdegård som stöds av Leader
Växtlust och Europeiska socialfonden.
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För din hälsa
Hälsofrukost - Lyxfrukost
Gör din egen lyxfrukost tillsammans med
Pyret Andersson som tycker mycket om att
stå i köket och laga mat, gärna ihop med
släkt och goda vänner. Pyret är utbildad till
både kock och kallskänka.
- Något som jag verkligen gillar är att ge mig
tid att laga och äta lyxig frukost på helgen,
säger Pyret och fortsätter: - Tänk att vakna
utsövd, börja dagen med en promenad för att
sedan gå in i köket och ta fram goda grejer
och laga en riktigt god och utsökt frukost!
Vad gillar du till frukost?
Kom och var med i köket en stund med mig!
Kanske jag kan inspirera dig till något nytt.
Välkommen in!” När du anmält dig får du en
lista på ingredienser som du behöver köpa
hem om du vill laga samma frukost som Pyret
visar. Verksamheten genomförs via Zoom. Vi
skickar en länk dagen innan träffen.
Ledare: Pyret Andersson
När: Lördag 8/5 kl. 10.00 - 11.00
kurs nummer: 70489

Hälsofrukost Qi-Gong
Lämna vardagen för en stund och finn din
egen inre livsenergi med Qi-Gong. Du blir
lugn och avslappnad redo att möta vardagen
på nytt.
Vi använder mjuka, lugna rörelser till stillsam
musik. Du behöver inga speciella
träningskläder. Inga förkunskaper krävs. QiGong är enkelt, stimulerande och lätt att lära
sig. Målet är att nå ett tyst sinne, avslappnad
kropp, lugnt hjärta, en mjuk andning. Passar
alla oavsett ålder.
Hélio Brum Junior kommer från Brasilien och
är mycket skicklig och erfaren. Han har
undervisat i Qi gong i över 30 år och i olika
sammanhang, till exempel på gym,
äldreboende och även genom privata
kurser. Han vill gärna hjälpa människor att få
en bättre livskvalitet.
Ledare: Hélio Brum Junior
När: lördag 17/4 kl. 10.00 - 11.00
kurs nummer: 70512
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Måla för välmående
Välkommen till vår kurs "Måla för välmående" med konstnären Matilda Welander!
Matilda är en självlärd konstnär från Brunskog som gärna fångar naturen på duk. Det är
genom naturen och måleriet som Matilda själv finner sitt välmående och hennes tavlor
förmedlar ofta just naturens lugn och ger därigenom både henne själv och betraktaren tillgång
till sina känslor.
I den här kursen målar vi med fokus på att må bra. Vi kommer att använda oss av akrylfärger
och måla på duk. Inga förkunskaper är nödvändiga. Tillsammans målar vi våra egna tavlor på
det sätt som känns bra för var och en av oss. Du kan exempelvis måla dina känslor eller en
föreställande bild, DU väljer. Målet är att du ska kunna måla dig till en lugn stund. För den
som vill kommer Matilda även att gå igenom de olika stegen kring hur hon skapar en tavla.
Ledare: Matilda Welander
När: Söndag 11/4, 18/4 och 25/4, kl. 16.00 - 19.00
kurs nummer: 19653
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För dig som driver
företag
Marknadsför det lilla företaget
Hur marknadsför man sitt företag med enkla medel? Vad är en grafisk profil? Vill du synas
bättre på sociala medier?
Varmt välkommen att lära dig mer under denna kurs för dig som är småföretagare. Under
kursen får du bland annat lära dig och får tips om: hur sociala medier funkar – vad är en
algoritm, vad kan man använda facebook till? Tips på hur du skriver, fotograferar, filmar för
sociala medier.
Vi pratar också om sånt man bör ha på plats innan man börjar sälja på sociala medier: vilken
målgrupp, grafisk profil med mera.
Ledare: Anna Tiles, kommunikatör
När: 13/4, 20/4, 27/4 kl 18.30 - 20.00
kurs nummer: 70510
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För extra försörjning
Biodling - Föreläsning
Är du intresserad och vill lära mer om bin och
biodling?
Biodling har sedan länge varit en sidoinkomst
för många på landsbygden. Vi kommer gå
igenom förutsättningarna, lite om vad det
innebär. Du kommer förhoppningsvis få svar
på frågorna
-Varför ska man bli biodlare?
-Är det nyttigt?
-Är det roligt?
-Är det lönsamt?
-Passar det alla?
-Hur kommer jag igång?
Detta och andra frågor kommer vi att besvara
under föreläsningen
Föreläsare: Lennart Johansson och Ann
Elgemark
När: Tisdag 13/4, kl. 18:00-20:15
kurs nummer: 70511

Biodlingskurs
Är du nyfiken på hur biodling och ett
bisamhälle fungerar så har du chansen här!
Under 5 träffar tar vi upp grundläggande teori
och du får delta i den praktiska skötseln av
några bikupor. Cirkeln är upplagd för att så
mycket som möjligt följa ”biodlingsåret” vårsommar-höst. Syftet är att lära sig hur ett
bisamhälle fungerar och förklara det som en
biodlare gör under året, där ingår även
honungshantering. Detta upplägg gör att
cirkeln sprids ut under året och du blir väl
förberedd för att våga dig på att skaffa en
egen kupa, antingen parallellt med cirkeln
eller nästkommande säsong.
Denna kurs vänder sig till medlemmar i
samverkande bygdegårdar, övriga deltar i
mån av plats och betalar deltagaravgift 1150
kr och Kostnad för material 445 kr.

Ledare: Ann Elgemark och Lennart Johansson
När: Tisdag 27/4, kl 18.00-20.15
kurs nummer: 70513
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Appar till nytta och nöje
nybörjare
Kursen vänder sig till helt nybörjare och ni får hjälp att skapa ett mailkonto där ni sedan får en
länk att klicka på för att följa kursen.
Kursinnehåll: Grunder i Zoom, Info om installation av Mobilt BankID och var det
används, Ladda ner appar, Väderappar, Dagstidningar, Hälsoappar, med mera. Det kommer
också att finnas plats för egna önskemål.
Ledare: SeniorNet Bro Kristinehamn
När: Måndag 19/4 9:45-12:00
kurs nummer: 19649

7

Projekt Hållplats Bygdegård
Stapelgatan 2, 652 16 Karlstad
010-490 11 00, varmland@sv.se
www.sv.se/varmland

