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Lär dig själv - tillsammans!
Drömmer du om att lära dig spanska? Eller varför inte keramik? Detta studieprogram 
är ett första steg till att förverkliga dina drömmar, hitta nya intressen och lära dig själv - 
tillsammans med andra. 

Arbetarnas bildningsförbund, ABF, är Sveriges ledande studieförbund. Vi är en ideell och 
idéburen organisation som kämpar för demokrati, jämlikhet och allas lika värde. 

Vi gör en annan värld möjlig!

ABF Västerås
Folkbildning för oss är samhällets främsta redskap till demokrati och bildning. Vi jobbar 
för att möjliggöra för lärande livet ut oavsett ämne och omfattning. Vi finns i alla Sveriges 
kommuner och alla som delar vår värdegrund är välkomna till oss. 

ABF Västerås är Västmanlands ledande studieförbund med kontor i Västerås, Sala, 
Fagersta och Norberg. ABF Västerås agerar huvudman för Västerås Konstskola, 
Kopparlundsgrymnasiet, Västerås Folkhögskola och ABF Lära och Jobb. För arrangemang i 
länets övriga kommuner kontakta vår systeravdelning ABF Västra Västmanland.

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp som träffas 
regelbundet för att lära sig något 
tillsammans. Till exempel studera 
engelska, diskutera miljöfrågor eller 
spela gitarr.

Så anmäler du dig
Anmälan kan göras digitalt genom vår 
hemsida eller genom att höra av dig 
på mail eller telefon. Har du frågor, 
kontakta ditt närliggande ABF kontor så 
hjälper vi dig. 

Kallelse och avgift
Kallelse sker via brev eller e-post minst 
en vecka före cirkelstart. Du får ett 
inbetalningskort tillsammans med 
kallelsen. Du kan välja att dela upp 
betalningen på tre gånger, kontakta i 
sådana fall avdelningen för mer info. 

När startar cirkeln
Vissa cirklar saknar startdatum, andra 
inte. Detta beror på att cirkeln startar 
när den är har tillräckligt med deltagare. 
Kontakta ABF Västerås ifall du har frågor 
om en specifik cirkel. 

Avanmälan
Du har rätt att avanmäla dig från cirkeln 
senast en vecka innan kursstart. Behöver 
du avbryta cirkeln på grund av flytt eller 
sjukdom betalar du för de träffar du 
deltagit i.

Saknar du något i programmet?
Hör av dig till oss ifall du saknar något 
i programmet. Kanske har vi andra som 
också vill lära sig just om ditt intresse, då 
kan ni börja en studiecirkel, vi hjälper er 
att komma igång!

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras



Västerås
Viktor Larssons Plats 1
722 14 Västerås 

Sala
Norra esplanaden 14
733 30 Sala

Fagersta 
Stationsvägen 12
737 40 Fagersta

Norberg
Malmgatan 16
738 31 Norberg

Information om våra kontor
På grund av rådande pandemi tar vi endast emot bokade besök. 
Välkommen att boka tid via e-post: info.vasteras@abf.se eller telefon:
021-470 75 00.

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras

Information om vårens kurser
Varmt välkommen att anmäla dig till vårens kurser!
Vårterminens kurser startas så snart som vi får möjlighet. Vi inväntar vidare 
direktiv från Folkhälsomyndigheten.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår 
verksamhet efter rådande situation. 

Om restriktionerna lättar har vi gjort följande åtgärder för att kunna öppna 
på ett säkert sätt: 

 • Minskat antalet deltagare 

 • Möblerat på ett sätt som minskar trängsel. 

 • Satt upp information gällande avstånd, antal deltagare mm. i alla  
      kurslokaler. 

 • Säkerställt hög nivå på städning och gjort det tillgängligt med   
      handsprit. 

 • Förberett vissa kurser för distansundervisning. 

Våra digitala/distanskurser kan starta omgående.



I våra lokaler i Växhuset i centrala Västerås 
har vi konferenslokaler, studierum, replokaler, 
keramikverkstad och konsertsal. 
Vår expedition ligger på andra våningen i huset, 
välkommen in för att prata folkbildning!

På grund av rådande pandemi tar vi endast 
emot bokade besök. Välkommen att boka tid via 
kontaktuppgifterna längst ned på denna sida.

VÄSTERÅS

VÄSTERÅS

DANS OCH MUSIK
Gitarr
Det är roligt och stimulerande att tillsammans 
i studiecirkeln hitta glädjen tillsammans i 
musiken! Vi går igenom gitarrens olika delar. 
Skillnaden mellan klassisk och akustisk gitarr. 
Olika tekniker: fingerstyle och plektrumteknik. 
Medtag egen gitarr.
Ledare: Hadi Melli
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: vi ses 2 dagar i veckan, onsdagar och 
söndagar kl 16.00-16.45.
10 träffar | 10 st.tim – 1400 kr exkl. 
studiematerial.

Dragspel
Är du nyfiken på dragspel? Vill du utveckla ditt 
spelande? I denna grupp passar alla nivåer! Vår 
erfarne ledare Conny Österlund tar vara på allas 
starka sidor och skapar yta att öva på det du 
behöver.
Ledare: Conny Österlund
Lokal: ABF Västerås, Växhuset/ABF Pilgatan 2, 
Västerås
Måndagar kl 18.00-20.15
10 träffar | 1 995 kr exkl. studiematerial.

Helgkurs: Ljudkonst
Ljudkonstkursen är en introduktion till olika 
typer av synsätt och praktiker under den 
konstgenere som brett kallas för ljudkonst. Det 
blir både praktik och teori. Vi kommer få testa på 
allt ifrån att bygga egna ljudkonstinstallationer 
till att göra lyssnings och ljudskapande övningar. 
Ingen förkunskap krävs, bara nyfikhenhet! 
Ledare: Kajsa Magnarsson
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Lördag - Söndag  17-18/4, 12:00 - 18:00
2 träffar| 1 995 kr exkl. studiematerial.

Piano
Vill du börja spela eller utveckla ditt spelande? 
Oavsett nivå så är du välkommen! Dina lektioner 
är individuella och på 30 min/tillfälle.
Ledare: Carlos Tellez Saavedra
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Måndagar eller fredagar em/kväll, 
enl överenskommelse.
10 träffar | 1 980 kr exkl. studiematerial.

KLIMAT / DJUR / NATUR / 
MILJÖ

Jägarexamen - grundutbildning med 
högviltvård & högviltsjakt
Kunskap om viltet, jakten och vapnet ger dig 
goda förutsättningar att bli en skicklig och 
ansvarsfull jägare. 
Ledare: Sven-Erik Ödring
Lokal: ABF, Pilgatan 2, Västerås
Dag och tid: Måndagar, kl 18.00-21.00
17 träffar | 68 st.tim – 3890 kr.
Studiematerial: 795 kronor samt avgifter för 
teoriprov och övningsskjutning som skott och 
duvor tillkommer.

Stenletning för nybörjare
Gillar du kristaller och ädelstenar och vill 
veta hur man kan hitta det själv i Sverige eller 
brukar du komma hem från skog och stränder 
med fickorna fulla av fina stenar och skulle vilja 
lära dig vad det är för något? Tag gärna med dig 
egen dator eller surfplatta.
Ledare: Jakob Roos
Lokal: ABF, Pilgatan 2, Västerås
Dag och tid: Ej bestämt
6 träffar | 18 st.tim – 1575 kr exkl. 
studiematerial.

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras
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Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras

Acrylic Pouring
Acrylic Pouring är ett innovativt sätt att 
använda akrylfärger för att skapa konst. 
Istället för att använda verktyg såsom penslar, 
svampar eller palettknivar så hälls färgen 
direkt på duken.
Vi planerar att ha både studiecirkel och 
helgkurser under VT 2021 med olika 
startdatum, håll utkik på ABFs hemsida.
Ledare: Åsa Bärling
Lokal: Culturen, Sintervägen 6, Västerås
Dag och tid: helgkurser på lörd-sönd, kl 10.00-
13.00. Studiecirkel på torsdagar kl 17.30-
20.00.
2 träffar | 8 st.tim – 1100 kr. Helgkurs. Kostnad 
för arbetsmaterial tillkommer.

MATLAGNING

Orientalisk matlagning
Vi lagar maträtter till både vardag och fest med 
inslag av vegetariska rätter, smårätter, sallader, 
bröd och bakverk. Vi kommer även att bekanta 
oss med olika kryddor och dess användning. 
Kvällen avslutas med att få sitta ner och 
avnjuta allt gott ni lagat.
Ledare: Jean Bachiri
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Onsdagar kl 18.00-21.00
5 träffar/20 st.tim  –  1450 kr. Kostnad för 
råvaror tillkommer.

SPRÅK

Arabiska, termin 1
Vi börjar med alfabetet med dess vackra 
bokstäver och får då grunden till det nya 
språket. Studiecirkeln är utformad som en 
”prova på” kurs där man får en enkel grund i 
modern standardarabiska. Kan komma att ske 
digitalt via Microsoft Teams.
Ledare: Hadi Melli
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Kvällstid
8 träffar | 24 st.tim – 995 kr exkl. 
studiematerial.   

Engelska, termin 1
En studiecirkel för dig som inte kan engelska 
alls eller som kan väldigt lite.
Det kanske var länge sedan du läste i skolan 
och vill uppdatera dig?
Studiecirkeln ger bra baskunskaper i uttal, 
grammatik och ordförråd. 
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Måndagar kl 17.30-19.45
10 träffar | 30 st.tim – 1450 kr exkl. 
studiematerial.

Keramik i Växhuset 
Lär dig skapa i lera i vår fina keramiklokal i 
Växhuset. Både för nybörjaren och den erfarne. 
Vi har nio olika grupper av keramik per termin. 
Besök vår hemsida eller hör av er till oss för att 
se vilka grupper som har platser kvar.
Ledare: Mona Jonsson, Istvan Csiky och Adelina 
Ström
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Olika dagar och tider. 
Se ABFs hemsida eller kontakta oss.
10 träffar | 30 st.tim – 2350 kr. Kostnad för 
arbetsmaterial tillkommer.
5 träffar | 20 st.tim – 1650 kr. Kostnad för 
arbetsmaterial tillkommer.

SRF Folkbildning anpassar 
studiematerialet gratis efter dina behov.
Gå in på www.srf.nu för mer information!

VÄSTERÅS
VÄSTERÅS

KONST OCH HANTVERK



VÄSTERÅS

VÄSTERÅS
Engelska, fortsättning 
En studiecirkel för dig som kan engelska och 
vill utveckla dig. Vi repeterar grammatik och 
arbetar för att utöka ordförrådet.
Ledare: Margaret McNamara
Lokal: ABF Västerås, Växhuset 
Dag och tid: Tisdagar kl 17.15-19.30 
10 träffar |30 st.tim – 1450 kr exkl.
studiematerial.

Finska, termin 1
Studiecirkeln är så utformad att man får en 
enklare grund i det finska språket samt lite 
kunskap om Finlands kultur och historia. Kan 
komma att ske digitalt via Microsoft Teams.
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Kvällstid
8 träffar | 24 st.tim – 1200 kr exkl. 
studiematerial.

Franska, termin 1
Studiecirkeln är gjord som en ”prova på” för dig 
som aldrig tidigare läst språket. Studiecirkeln 
ger baskunskaper i uttal, grammatik och 
ordförråd. Stor vikt läggs vid förmågan att 
kommunicera. Inga förkunskaper krävs. Kan 
komma att ske digitalt via Microsoft Teams.
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Kvällstid
8 träffar |24 st.tim – 995 kr exkl. studiematerial.

Italienska, termin 1
Studiecirkeln ger baskunskaper i uttal, 
grammatik och ordförråd. 
Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera. 
Inga förkunskaper krävs. 
Kan komma att ske digitalt via Microsoft Teams.
Ledare: Ingrid Scordato
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Kvällstid
8 träffar | 24 st.tim – 995 kr exkl. 
studiematerial.

Spanska, termin 2
En studiecirkel för dig som vill lära dig spanska. 
Inga förkunskaper krävs. Studiecirkeln ger 
baskunskaper i uttal, grammatik och ordförråd. 
Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera.
Ledare: Carlos Tellez Saavedra
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Måndagar kl 17.30-19.45
10 träffar | 30 st.tim - 1450 kr exkl. 
studiematerial.

Spanska, forts./avancerad
En studiecirkel för dig som kan lite mer spanska 
och vill utveckla dina kunskaper.
Studiecirkeln ger bra baskunskaper i uttal, 
grammatik och ordförråd. 
Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera.
Ledare: Carlos Tellez Saavedra
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Tisdagar kl 17.30-19.45
10 träffar | 30 st.tim – 1450 kr exkl.
studiematerial.

Spanska, termin 4
En studiecirkel för dig som kan lite spanska och 
vill utveckla dina kunskaper.
Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera.
Ledare: Carlos Tellez Saavedra
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Torsdagar kl 17.30-19.45
10 träffar|30 st.tim – 1450 kr exkl. 
studiematerial.

Spanska, termin 5
En studiecirkel för dig som kan lite spanska och 
vill utveckla dina kunskaper.
Studiecirkeln ger bra baskunskaper i uttal, 
grammatik och ordförråd. Stor vikt läggs vid 
förmågan att kommunicera.
Ledare: Carlos Tellez Saavedra
Lokal: ABF Västerås, Växhuset
Dag och tid: Onsdagar kl 17.30-19.45 
10 träffar | 30 st.tim – 1450 kr exkl.
studiematerial.

Portugisiska, termin 1
Lär dig grunderna i portugisiska, ett språk som 
bland annat talas i Brasilien, även i Angola 
och Mozambique sedan Portugals tid som 
kolonialmakt. Cirkelledaren pratar brasiliansk 
portugisiska men går även genom vissa 
skillnader mellan europeisk och brasiliansk 
portugisiska.
Ledare: Franciana Nunes de Figueiredo Lindén
Lokal: ABF, Pilgatan 2, Västerås
Dag och tid: Kvällstid
8 träffar | 24 st.tim –1200 kr exkl.
studiematerial.

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras



DIGITAL KULTUR

Bli domare i e-sport
I den här cirkeln kommer du att få koll på 
normerna för e-sportdomare i Sverige. 
Du kommer att lära dig allt som behövs för att 
vara bekväm med att fungera som domare
på ett e-sportsevenemang och kanske även 
arrangera ett på eget initiativ.
Förutom regelfrågor kommer du även att få 
insikter i hur man bemöter spelare,
vilka turneringsformer det finns, vilka regler 
som gäller för spelare och domare
samt hur man som domare hanterar olika 
situationer som kan och kommer att
uppstå under en tävling. 

Start: VT 2021
3 träffar | 9 st. tim – 995 kr

Lär dig spela in podcast!
Vill du börja spela in podd? Gå denna introkurs 
för att få en grundkunskap i podcastinspelning 
och distribution.
Start: VT 2021
3 träffar | 9 st. tim – 995 kr

SAMHÄLLE, POLITIK, FACKLIGT

Kom igång med prepping och 
hemberedskap
Hur bör vi agera om kriser och katastrofer 
inträffar? Prepping och hemberedskap 
diskuteras allt mer, men det ses ofta som 
en individuell angelägenhet. Kriser och 
katastrofer är dock något som rör alla inom ett 
visst område och löses därför bäst kollektivt.
Coronapandemin har nu gjort ämnen som 
prepping och krisberedskap mer aktuella och 
viktiga än någonsin. I den här kortkursen får 
du lära dig grunden för att komma igång med 
prepping och hemberedskap. 

Start: VT 2021
4 träffar |12 st. tim – 1195 kr  exkl. 
studiematerial.

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras

ENSAM I KARANTÄN?

DIGITALT ÅRSMÖTE?

VAR LUGN, VI HJÄLPER DIG! 
Läs mer på ABF.se/corona om hur du kan komma igång!

DIGITAL STUDIECIRKEL?

Digitala studiecirklar tillkommer 
löpande. Kika in på vår hemsida 

för att se alla aktuella cirklar.
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DANS, TEATER, SCENKONST

Digital kurs i improvisationsteater
Genom improvisation får du träna din fantasi, 
spontanitet och utveckla dig själv på ett lekfullt 
och prestigelöst sätt. Vi kommer att jobba med 
storytelling, att bejaka sina egna och andras 
idéer, att ta vara på misstagens potential m.m. 
Inget krav på tidigare erfarenhet av teater eller 
improvisation för att delta.
Ledare: Jonas Öhrn och Mathias Wiik
Start: VT 2021
5 träffar | 9 st. tim – Se vår hemsida för pris.

DIGITAL KULTUR

Bli domare i e-sport
I den här cirkeln kommer du att få koll på 
normerna för e-sportdomare i Sverige. 
Du kommer att lära dig allt som behövs för att 
vara bekväm med att fungera som domare
på ett e-sportsevenemang och kanske även 
arrangera ett på eget initiativ.
Förutom regelfrågor kommer du även att få 
insikter i hur man bemöter spelare,
vilka turneringsformer det finns, vilka regler 
som gäller för spelare och domare
samt hur man som domare hanterar olika 
situationer som kan och kommer att
uppstå under en tävling. 

Start: VT 2021
3 träffar | 9 st. tim – 995 kr

Lär dig spela in podcast!
Vill du börja spela in podd? Gå denna introkurs 
för att få en grundkunskap i podcastinspelning 
och distribution.
Start: VT 2021
3 träffar | 9 st. tim – 995 kr

SAMHÄLLE, POLITIK, FACKLIGT

Kom igång med prepping och 
hemberedskap
Hur bör vi agera om kriser och katastrofer 
inträffar? Prepping och hemberedskap 
diskuteras allt mer, men det ses ofta som 
en individuell angelägenhet. Kriser och 
katastrofer är dock något som rör alla inom ett 
visst område och löses därför bäst kollektivt.
Coronapandemin har nu gjort ämnen som 
prepping och krisberedskap mer aktuella och 
viktiga än någonsin. I den här kortkursen får 
du lära dig grunden för att komma igång med 
prepping och hemberedskap. 

Start: VT 2021
4 träffar |12 st. tim – 1195 kr  exkl. 
studiematerial.

DIGITALA STUDIECIRKLAR

VAR LUGN, VI HJÄLPER DIG! 
Läs mer på ABF.se/corona om hur du kan komma igång!

Digitala studiecirklar tillkommer 
löpande. Kika in på vår hemsida 

www.abf.se/vasteras för att se 
aktuellt utbud.

ENSAM I KARANTÄN?

DIGITALT ÅRSMÖTE?

DIGITAL STUDIECIRKEL?
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Vi erbjuder till våren digitala studiecirklar på distans 
inom nya områden som till exempel e-sport, prepping och 
hemberedskap och podcastinspelning.

Saknar du något som du skulle vilja lära dig? Tipsa oss!

DIGITALT



SALA

SALA

Arabiska; nybörjare 
En studiecirkel för dig som vill lära dig enkel 
och grunläggande Arabiska. Vi börjar med 
alfabetet med dess vackra bokstäver och får då 
grunden till det nya språket.
Ledare: Uma Khalid
Lokal: ABF Sala
Tisdagar 18:00 - 20:15
7 träffar | 995 kr exkl. studiematerial

Engelska; nybörjare (konversation) 
På ett enkelt och lekfullt sätt övar vi ord 
och fraser. Vi upptäcker det praktiska 
vardagsspråket och fokuserar på ordförrådet 
och på det talade språket. Välkommen att 
anmäla dig till konversationscirkel i engelska 
för nybörjare!
Lokal: ABF Sala
Tisdagar 18:00 - 20:15
8 träffar | 995 kr exkl. studiematerial

Franska; nybörjare (konversation) 
På ett enkelt och lekfullt sätt övar vi ord 
och fraser. Vi upptäcker det praktiska 
vardagsspråket och fokuserar på ordförrådet 
och på det talade språket. Välkommen att 
anmäla dig till konversationscirkel i franska för 
nybörjare!
Lokal: ABF Sala
Tisdagar 18:00 - 20:15
8 träffar | 995 kr exkl. studiematerial

Spanska; nybörjare (konversation) 
Välkommen att anmäla dig till en studiecirkel i 
spanska för nybörjare i Sala! På ett enkelt och 
lekfullt sätt övar vi ord och fraser för semestern. 
Vi upptäcker det praktiska vardagsspråket och 
fokuserar på ordförrådet och på det talade 
språket. Men vi börjar från början... 
Lokal: ABF Sala
Tisdagar 18:00 - 20:15
8 träffar | 995 kr exkl. studiematerial

Data för seniorer; nybörjare
Vill du lära dig surfa på Internet, skicka e-post, 
bifoga filer mm.? Vi har små grupper, max 
6 deltagare per grupp, och lär oss i ett lugnt 
tempo.
Lokal: ABF Sala
8 träffar | 

Föreningskunskap
Är du ny i styrelsen? Vill du veta mer om 
styrelsearbete? Hur är det att sitta med i en 
föreningsstyrelse? Vi arbetar med metoder, 
diskussioner och övningar för att alla deltagare 
ska känna sig delaktiga.
Ledare: Jan Albinsson
Lokal: ABF Sala
4 träffar | 

Jägarexamen
Gå med i vår studiecirkel ”Jägarexamen 
- grundutbildning med högviltvård & 
högviltsjakt”. Få möjlighet att diskutera alla 
frågor som berör djur, natur, vapen, jakt, lagar 
mm. 
Ledare: Sven Erik Ödring
Lokal: ABF Sala
17 träffar | 3 650 kr exkl. studiematerial och 
avgifter teoriprov och skjutning

Stenletning för nybörjare
Gillar du kristaller och ädelstenar och vill veta 
hur man kan hitta det själv i Sverige? Eller 
brukar du komma hem från skog och stränder 
med fickorna fullar av fina stenar och vill lära 
dig vad det är för något? Tillsammans lär vi oss 
lite enkel, grundläggande geologi, var olika 
stenar kommer från, och hur och var kristaller 
bildas. 
Inga förkunskaper krävs.
Ledare: Jakob Roos
Lokal: ABF Sala
6 träffar | 900 kr exkl. kostnad för exkursioner

Välkommen till våra lokaler centralt på Norra 
Esplanaden 14 i Sala! Här får ni tillgång till 
utrustad konferenslokal, studierum och kök 
för era cirkelträffar. 

På grund av rådande pandemi tar vi endast 
emot bokade besök. Välkommen att boka tid 
via kontaktuppgifterna längst ned på denna 
sida.

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras
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Arabiska; nybörjare 
En kurs för dig som är nyfiken på det arabiska 
språket! Vi introduceras till vardagsspråk, 
hälsningsfraser och enkla meningar.
Lokal: ABF Fagersta
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
8 träffar | 995kr exkl. studiematerial

Finska för nybörjare
Studiecirkeln är så utformad att man får en 
enklare grund i det finska språket samt lite 
kunskap om Finlands kultur och historia. Vi lär 
oss ord, fraser och enklare grammatik.
Studiecirkeln anpassas efter deltagarnas behov 
och kan därför passa även dig som kan lite 
finska men behöver en repetition av grunderna.
Lokal: ABF Fagersta
8 träffar | 1200 kr exkl. studiematerial

Franska; nybörjare 
På ett enkelt och lekfullt sätt övar vi ord 
och fraser. Vi upptäcker det praktiska 
vardagsspråket och fokuserar på ordförrådet 
och på det talade språket. 
Lokal: ABF Fagersta
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
8 träffar | 995kr exkl. studiematerial

Franska; fortsättning 
För dig som tidigare har gått en nybörjarcirkel 
eller redan kan en del men behöver träna på att 
tala franska. 
Lokal: ABF Fagersta
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
8 träffar | 995kr exkl. studiematerial

Prova-på: Måleri/Teckning
Ta chansen att gå en kort kurs för att prova på 
teckning och måleri!
Lokal: ABF Fagersta
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
3 träffar | 580kr exkl. studiematerial

Målning: Olja/Akryl fortsättning
En cirkel för dig som tidigare har målat med 
olja/akryl eller gått vår prova-på kurs.
Lokal: ABF Fagersta
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
6 träffar | 995kr exkl. studiematerial

Jägarexamen
Gå med i vår studiecirkel ”Jägarexamen 
- grundutbildning med högviltvård & 
högviltsjakt”. 
Få möjlighet att diskutera alla frågor som berör 
djur, natur, vapen, jakt, lagar mm. 
Ledare: Sven Erik Ödring
Lokal: ABF Fagersta
17 träffar | 3 100 kr exkl. studiematerial och 
avgifter teoriprov och skjutning

Sömnad för nybörjare
Har du inte suttit vid en symaskin sedan slöjden 
i grundskolan och glömt helt hur man gör?
Vill du lära dig grunderna inom sömnad, från 
hur man trär en maskin till hur man kan laga 
kläder eller syr efter ett mönster? Då är sömnad 
för nybörjare en studiecirkel för dig!
Symaskiner finns att låna, men du får ta med 
egen maskin om du vill. Kostnad för material 
tillkommer, meddela vid anmälan om du istället 
vill ta med eget material. 
Lokal: ABF Fagersta 
6 träffar | 1100 kr exkl. studiematerial

I Fagersta har ABF rymliga lokaler i 
”Liljanhuset” mitt i centrum. En trappa upp, 
på andra våningen, ingång på baksidan från 
Brinellvägen.  Gratis parkering finns på Lidl 
som ligger i närheten. 
På grund av rådande pandemi tar vi endast 
emot bokade besök. Välkommen att boka 
tid via kontaktuppgifterna längst ned på 
denna sida.

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras
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Stenletning för nybörjare
Gillar du kristaller och ädelstenar och vill veta 
hur man kan hitta det själv i Sverige? Eller 
brukar du komma hem från skog och stränder 
med fickorna fullar av fina stenar och vill lära 
dig vad det är för något? Tillsammans lär vi oss 
lite enkel, grundläggande geologi, var olika 
stenar kommer från, och hur och var kristaller 
bildas. 
Inga förkunskaper krävs.
Lokal: ABF Sala
6 träffar | 900 kr exkl. kostnad för exkursioner

Data; iPad/surfplatta/smartphone för 
nybörjare
Känner du att du inte hängt med i den snabba 
teknikutvecklingen men vill lära dig? Vill du 
lära dig surfa på Internet, skicka e-post, bifoga 
filer mm.? Vi har små grupper, max 6 deltagare 
per grupp, och lär oss i ett lugnt tempo. 
Utrustning finns att låna om du saknar egen.
Lokal: ABF Fagersta
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
5 träffar | 695kr exkl. studiematerial

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras
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Visste du att det går utmärkt att göra 
studiecirklar digitalt?

Det ni behöver är:

Ett gemensamt digitalt verktyg
Använd er av ett digitalt verktyg som passar er! Exempelvis 
Microsoft teams, Skype, Facebook eller Google Meet.

En arbetsplan
Er cirkel behöver en arbetsplan anpassad till digitala möten. 
Kontakta oss så hjälper vi er att skriva och komma igång med 
arbetsplanen. 

Involvera er
Liksom en vanlig studiecirkel behöver varje 
deltagare involveras i cirkelverksamheten. 
Cirkelledaren ansvarar för att varje deltagare 
har möjlighet att delta. 

Ta kontakt med verksamhetsutvecklare Daniela Wirén så hjälper 
hon er att komma igång! Skanna QR-koden för kontaktuppgifter.
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ABF i Norberg finns i byn på Malmgatan 16, 
det blå huset mittemot Handelsbanken och 
Ica. Ingång via hörnentrén. Våra lokaler 
i Norberg består av ett större studierum/
lektionssal samt ett öppet och flexibelt 
rum möblerat  i caféstil. Lokalen är mycket 
lämplig för mindre föreläsningar, språkcafé 
och kreativt skapande verksamhet. 
Välkommen!

Prova-på: Akvarellmålning
Akvarellmålning för dig som är nybörjare, eller 
kan lite grann. Kanske är du osäker på ditt måleri, 
men skulle vilja lära dig lite mer och få chansen 
att utveckla din talang. Ta tillfället och var med 
i en workshop för att se om det kan väcka ditt 
intresse för deltagande i en framtida studiecirkel. 
Start vid minst 4 anmälda deltagare, datum och 
tid planeras i samråd med anmälda deltagare.
Lokal: ABF Norberg
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
1 träff | 150kr exkl. studiematerial

Ipad/smartphone/data för nybörjare
Känner du att du inte hängt med i den snabba 
teknikutvecklingen men vill lära dig?
Vill du lära dig surfa på Internet, skicka e-post, 
bifoga filer mm.? Vi har små grupper, max 6 
deltagare per grupp, och lär oss i ett lugnt tempo. 
Utrustning finns att låna om du saknar egen.
Lokal: ABF Norberg
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
5 träffar | 695kr exkl. studiematerial

Engelska Konversation
Engelska för dig som redan kan en del!
Lokal: ABF Norberg
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
8 träffar | 695kr exkl. studiematerial

Fisketillsynskurs
Behöver din klubb, förening eller 
fiskevårdsområde fisketillsynsmän? För att kunna 
ansöka om att få bli fisketillsynsman måste du ha 
en uppdragsgivare (fiskevårdsområde, klubb etc) 
fyllt 18 år och
genomgått en utbildning i fisketillsyn
Lokal: ABF Norberg
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
5 träffar | 990kr exkl. studiematerial

Målning: Akvarell Nybörjare
Målningskurs för dig som vill måla med akvarell.
Du som känner att du vill komma med i en grupp 
med kreativa, glada personer och måla eller 
teckna på egen hand. Naturligtvis får du tips och 
ideér från ledaren, om du vill!
Lokal: ABF Norberg
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
8 träffar | 995kr exkl. studiematerial

Målning: Akvarell Fortsättning
En studiecirkel i akvarellmålning för dig som 
tidigare har målat med akvarell. Eller om du 
föredrar att måla akryl så går det också bra.
Lokal: ABF Norberg
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
8 träffar | 995kr exkl. studiematerial

Spanska Konversation Nybörjare
Una Paella por favor! En studiecirkel för dig som 
är nybörjare i Spanska.
Lokal: ABF Norberg
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
8 träffar | 995kr exkl. studiematerial

Spanska Konversation Fortsättning
En studiecirkel för dig som vill uteveckla dina 
kunskaper inom spanska. 
Lokal: ABF Norberg
Kvällstid (startar när cirkeln är fulltecknad)
8 träffar | 995kr exkl. studiematerial

Stenletning för nybörjare
Gillar du kristaller och ädelstenar och vill veta 
hur man kan hitta det själv i Sverige? Eller brukar 
du komma hem från skog och stränder med 
fickorna fullar av fina stenar och vill lära dig vad 
det är för något? Tillsammans lär vi oss lite enkel, 
grundläggande geologi, var olika stenar kommer 
från, och hur och var kristaller bildas. 
Inga förkunskaper krävs.
Lokal: ABF Sala
6 träffar | 900 kr exkl. kostnad för exkursioner.

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras
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Mosaik
Mosaik finns i stort sett alla i kulturer och 
under alla århundraden. Att återanvända 
material är roligt. Här börjar vi med att skapa 
i ram för att senare övergå till fri form. Vi 
arbetar med handverktyg.
Ledare: Ann-Charlotte Dahl
Grupp 1: Fredagar 10:00 – 12:15 
Grupp 2: Söndagar 10:00 – 12:15
6 träffar | 18 st.timmar  – 2680 kr

Kurs i blandad teknik – måleri
Välkommen till blandteknikkurs där man får 
experimentera, utforska och välja tekniker 
utifrån sina personliga behov. För dig som 
vill lära dig mer om: relief, struktur, image 
transfer, schablon – här kan du testa, öva 
och skapa det du vill med och utöver det 
traditionella. För dig som tänker "outside the 
box" och vill ha kul!
Ledare: Ana Bondžić 
Tid: Tisdagar 18:00  – 20:15
6 träffar | 18 st.timmar  – 2450 kr

Nybörjarkurs i grafik
Välkommen till kurs i grafik där du kan enkelt 
göra egen grafik!
Lär dig hela processen från en skiss till 
matris och till slutet ett tryck. Linoleumsnitt, 
monotypi och kollagrafi är grundtekniker vi 
kommer att sätta fokus på. Med lite disciplin 
och tålamod kommer du att upptäcka 
mycket tillfredställande i den här urgamla 
konstformen.
Ledare: Ana Bondžić
Tid: Måndag 12:00 – 14:15
6 träffar | 18 st.timmar  – 2450 kr

Fri bildvävning
I den här kursen får du skapa din egen bild 
från skiss till färdig väv. Vi går igenom och 
provar olika vävtekniker, garn-kvaliteter och 
material. 
Ledare: Lotta Mattsson
Tid: Onsdagar 10:00  – 12:15
6 träffar | 18 st.timmar  – 2450 kr

KONSTSKOLA FÖR VUXNA
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VÄSTERÅS

I Västerås Konsthalls nya och fina lokaler i Gallerian anordnar 
Västerås Konstnärsförening i samarbete med ABF, "Konstskola för 
Vuxna".
Föreningens etablerade konstnärer lär ut ett brett urval av tekniker och  discipliner. 
Vad sägs om att lära dig göra din egen grafik med Ana Bondžić, väva dina egna 
bilder med Lotta Mattsson eller varför inte utveckla dina kunskaper i kroki med 
Johnny Molton?

Missa inte en unik möjlighet att få ta del av några av Västerås främsta konstnärers 
kunskaper. 
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Akvarell 
Akvarellkurs för alla. Blandkurs. För dig som 
är nybörjare eller du som kommit en bit på 
väg och vill utveckla din känsla för akvarell. 
Ledare: Björn-Owe Andersson 
Grupp 1: Jämna veckor
Torsdagar 18:00  – 20:15 
Grupp 2: Ojämna veckor
Torsdagar 18:00  – 20:15
6 träffar | 18 st.timmar  – 2450 kr

Kroki 
Vill du lära dig att teckna kroki eller 
vidareutveckla dina kunskaper?
Öva upp förmågan att se och uppleva form, 
volym, rörelse och balans.
Vid krokiteckning samlas vi kring en modell 
som intar olika ställningar under kortare och 
längre tid. "Croquis" är franska och betyder 
"snabb skiss". Att teckna kroki är en viktig 
grund för konststuderande och konstnärer.
Ledare: Johnny Molton 
Tid: Måndagar 18:00  – 20:15
6 träffar | 18 st.timmar  – 3550 kr inkl. 
modell

Målning i olja 
Måleri olja, vattenbaserad. Grundering och 
temperagrund. Lär dig jobba med ljuset.
Ledare: Johnny Molton
Tid: Tisdagar 12:00  – 14:15
6 träffar | 18 st.timmar  – 2450 kr

Blyertsteckning - Måla med blyerts
Fokus läggs på skuggningsteknik, ljusets 
infall, motivets textur, relation mellan 
former, djup i teckningen, översättning 
färg till gråskala, med mera. Individuellt 
bemötande ger möjlighet att ha olika 
kunskapsnivåer hos deltagare i samma grupp. 
Vid intresse kan delar av kursen bedrivas som 
utomhusteckning i naturen.
Ledare: Gunnar Forsman
Tid: Måndagar 15:00  – 17:15
6 träffar | 18 st.timmar  – 2450 kr

Kombinera text och bild 
En bild och tusen ord säger mer än en bild. 
Kursledaren har en trettioårig erfarenhet på 
frilandsbasis, som naturskribent/tecknare för 
främst Vlt. Fokus i kursen läggs på att arbeta 
med såväl text som bild, för att optimera 
en samverkan mellan dessa discipliner. 
Individuellt bemötande ger möjlighet att ha 
olika kunskapsnivåer hos deltagare i samma 
grupp. 
Ledare: Gunnar Forsman
Tid: Onsdagar 16:00  – 18:15
6 träffar | 18 st.timmar  – 2450 kr

Akvarell
Vill du lära dig eller utveckla dina kunskaper 
i att måla akvarell? Då är den här kursen för 
dig. Vi går igenom bland annat färglära, vått 
i vått-tekniker, gör färgblandningsövningar, 
skiktmålningar, stilleben, landskap och fritt 
skapande.
Ledare: Kicki Persson
Tid: Fredagar 13:00 – 15:00
6 träffar | 18 st.timmar  – 2450 kr

Teckning/torrpastell
Vill du lära dig teckning/torrpastel?
I den här kursen lär vi oss bland annat 
om stilleben, perspektiv, komposition, 
skuggningstekniker, porträtt och 
människokroppen, men också landskap och 
fritt skapande.
Ledare: Kicki Persson
Tid: Tisdagar 15:30 – 17:45
6 träffar | 18 st.timmar  – 2450 kr

Målning olja/och eller akryl
Lär dig måla i olja och/eller akryl!
I den här kursen går vi igenom bland 
annat färglära, målar stilleben, landskap, 
interiör, porträtt, människokroppen och fritt 
skapande.
Ledare: Kicki Persson
Tid: Måndagar 18:00 – 20:15
6 träffar | 18 st.timmar  – 2450 kr



CIRKELLEDARUTBILDNING

Är du ny i styrelsen? Vill du veta mer om 
styrelsearbete? Hur är det att sitta med i 
en föreningsstyrelse? 

Vi arbetar med metoder, diskussioner och 
övningar för att alla deltagare ska känna 
sig delaktiga.

FÖREN
IN

G

FUNKTIONSUTBILDNING

Vi håller kontinuerligt cirkelledarutbildningar för att stärka 
dig som är cirkelledare eller funderar på att bli. 
Den grundläggande utbildningen (Steg G) är något som alla 
våra cirkelledare ska gå eller ha blivit validerade för. 
I utbildningen får du kunskap om folkbildningens pedagogik 
och vad rollen som cirkelledare innebär. Du får också lära 
dig om ABF:s historia och värdegrund samt träffa andra 
aktiva cirkelledare!

 
• Söndag 7/2

• Lördag 13/3

• Söndag 18/4

• Lördag 8/5

• Söndag 5/6
Skanna koden med mobilkameran 

för att komma till mer info och 
anmälan!

DATUM VÅREN 2021

CIRKELLEDARE

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras

Plats: Utbildningen hålls 
digitalt via Microsoft 
Teams.

Tid: 08:30 - 16:00

1 träff | Kostnadsfri!

Vi anordnar funktionsutbildningar löpande. 

Anmäl ditt intresse via e-post eller telefon så återkopplar vi dig med 
aktuella datum.



Ombudsmannen har ordet: 

Nytt år och nya möjligheter?

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras

Ja med ett nytt år som i varje fall i början kommer att fortsätta präglas av 
pandemin finns det fler frågetecken än svar. När kan vi starta våra fysiska 
cirklar? Kan vi ställa om ännu fler till digitala? 

Det jag med all säkerhet vet, är att vi kommer att fortsätta. Vi erbjuder flera 
cirklar digitalt, vi kommer förbereda oss allt vi kan för att erbjuda fysiska 
kurser där vi kan göra det på ett säkert sätt. Vi kommer också, som ni ser i 
detta program, att erbjuda nya spännande cirklar. Bland annat inleder vi nu 
ett samarbete med Konstnärssällskapet och erbjuder studiecirklar i deras 
lokaler med välutbildade konstnärer inom flera områden. 

2021 är ett särskilt år när demokratin i Sverige fyller 100 år. Runt om i 
världen utmanas och försvagas demokratier och demokratin är ifrågasatt. 
Sveriges demokrati står på en stabil grund genom att de grundläggande 
fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen, valdeltagandet är 
högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och mellan människor. 
Samtidigt står alltför för många människor utanför och varken deltar eller 
känner sig delaktiga i vår demokrati. Det offentliga samtalet hårdnar och 
antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga. Vi i ABF kommer under 2021 
fortsätta att arbeta för att vi ska både stärka och värna vår demokrati genom 
att erbjuda bra relevant folkbildning till dig och till alla andra.

Varmt välkomna till oss!

Eva-Marie Rasmusson
Studieombudsman/chef
ABF Västerås



Arbetarnas Bildningsförbund föddes ur kampen för demokrati och 
jämlikhet, och ur den avgörande insikten att demokrati bygger på 
bildning och organisering.

Inom ABF finns närmare 30 000 cirkelledare verksamma. 
Cirkelledare som har en avgörande betydelse för deltagare, för 
medlems- eller samarbetsorganisationer och för ABF som helhet.

För ABF är folkbildning en viktig utåtriktad verksamhet för och med 
enskilda människor och föreningar, men också ett förhållningssätt 
i det interna utvecklingsarbetet. ABF är mer än en organisation. Vi 
är lika mycket en rörelse som i takt med tiden ser över och förändrar 
sitt sätt att arbeta. 

För mer information om vårt arbete och hur du engagerar dig besök 
vår hemsida: https://www.abf.se/vasteras

Telefon: 021- 470 75 00
E-post: info.vasteras@abf.se
Hemsida: https://www.abf.se/vasteras
Facebook: ABF Västerås/Västmanland
Instagram: abfvasteras

Ansvarig utgivare: Eva-Marie Rasmusson
Layout: Daniela Wirén

Med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar.

TILLSAMMANS GÖR VI
EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG!

Telefon: 021 470 75 00  |  E-post: info.vasteras@abf.se  |  Hemsida: https://www.abf.se/vasteras


