Studieprogram
Hösten 2021
ABF Södertälje-Nykvarn

Vad ska du göra i höst?

Lettering Workshop
Hormonhälsa
Salsa & Bachata
Nunotovning
Tummen mitt i handen?
Breakdance
Trädgårdsvandring
Aktiekurs
Cirkus Movement
Solfolket
Flerfärgsstickning
Svenska för asylsökande
Drönarkort
Studiecirklar och kurser på distans

Scanna QR-Koden!

www.lärdignågotnytt.se

Musik och Scen

Konst och Hantverk

Två mindre varianter av den populära kursen Solfolket
kommer att dra igång i höst. Utlärningen sker på gehör.
Svensktoppen är till för dig med lite mer spelvana, eller
som är väl bekant med genren folkmusik. Eller om du
bara gillar ett lite snabbare utlärningstempo.
Lugna favoriter är för dig med lite mindre spelvana, eller
är ny med gengren folkmusik.
Ni kommer att få möta tre lärare, som alla kommer ta er
med till olika aspekter av folkmusiken.

Lettering Workshop är en inspirierande, rolig och avkopplande kurs
där du får tips och tricks hur du kan rita dekorativa bokstäver och
ord. Några av utmaningarna du kommer få är att rita en bokstav på
så många sätt du kan, rita olika stilar och bokstavsformer, utforska
bokstavsanatomi, rita ditt namn och mera!
Du behöver själv en blyertspenna och sudd.
Övningsmallar kommer vi att maila som man själv får skriva ut.

Lär dig sätta och klä in i Mosaik!
Allt från terrakottakrukor, runda bord, askar, skålar,
tallrikar, med mera. Tag med något du vill börja
med första gången.
Grundmaterial ingår i deltagaravgiften.

Tid: 17 Oktober Plats: Online via Teams eller Zoom, meddelas senare

Pris: 600Kr Kurskod: 276592

Solfolket

23 September: Emma Reid. Fiolspelman med rötter i både svensk
och engelsk folkmusik som har en förmåga att tala genom fiolen.

Lettering Workshop

Pris: 600Kr Kurskod: 276594

brinner för att jobba med genreöverskridande projekt. Turnerar med
bl.a. Folk All-in Band, Golbang, Teater Sláva och Daniel & Emma.

Tid: Kursen startar när 5 deltagare är anmälda

Älskar att komponera, arrangera, producera och att hitta energin i

Plats: Högklint DV, Keramikverkstaden, Backvägen 1 Mölnbo

grupper genom lek och utmaningar.

Pris: 2400Kr inkl. fika. Materialkostnad tillkommer med 50Kr/Kg lera,

samspelet och det berättande i musiken.
28 Oktober: Arvid Rask. Gitarrist och sångare från Kolonien och
Världens Band med en förkärlek för Dylan-aktig folkmusikafro och
politiska texter. Människoälskare med världens gladaste utstrålning.
25 November: Daniel Reid. Saxofonist och multiinstrumentalist som

Svensktoppen

Lugna favoriter

Tid: Måndagar med start 27/9 18.00-20.00 5ggr
Plats: ABF-Huset, Nedre Torekällgatan 7

Spinnverkstad

Keramik i Mölnbo - Helgkurs

Kursen passar bra för både nybörjare och för dig med viss
erfarenhet. Det är en fin chans för dig som alltid velat prova
på olika tekniker och idéer i lera.
Under helgen lär vi oss de olika grundläggande teknikerna
från tumning till drejning och skapar en massa spännande gods. Vi kommer överens om att ses en tredje gång på
kvällen, cirka tre veckor senare, då vi glaserar och förberder
ugnen för bränning.

Spelar bl a med Ellika Frisell, Daniel & Emma. Brinner för svänget,

Mozaik

glasyr och bränning inkluderat. Kurskod: 276587

Tummen mitt i handen

Kom till verkstan där vi spinner och lär oss av varandra!
Du kan låna hem en spinnrock eller slända om du vill vara med
online. Du kan även låna hem en liten väv eller få tillgång till
att väva med förberedda vävar på plats.
Du har också chansen att vara med i specialkurser inom temat
mot en nedsatt avgift samt att delta i medlemsutställningar.
Tid: Tisdagar med start 14 September kl. 17.30-19.00
Plats: Hölö Kyrkskola
Pris: 200Kr/Termin eller 50Kr/Sammankomst
I båda fallen ska du vara medlem i Sörmlandskustens Konst- och Hantverksförening, det kostar 150Kr/år
Kurskod: 276675

Flerfärgsstickning

Funderar du över hur det går till att sticka snygga mönster
Känner du dig klumpig eller hjälplös beträffande praktiska
med olika färger? Har du ett stickmönster som du själv inte
Plats: via Zoom, 3ggr Pris: 580Kr Plats: Via Zoom, 3ggr Pris: 580Kr
göromål? Drömmer du om att kunna borra för att sätta upp
vågar dig på eller har du helt enkelt lust att lära dig något nytt?
Kurskod: 276597
Kurskod: 276598
en skruv som lampan kan hänga i? Eller få upp en vägghylla?
I den här kursen lär du dig att sticka mönster med flera färger.
Under tre tillfällen träffas vi och går pedagogiskt igenom steg
Cirkus Movement nu också i Södertälje!
Du kommer att sticka en mössa eller en basker och genom
Behöver du en utmaning, vill du ha kul, behöver du släppa för steg så du lär dig. Tala om vid anmälan om det är något detta gå genom olika moment i flerfärgsstickning.
särskilt du önskar lära dig.
loss och hitta ditt eget sätt? Att träna cirkus ger dig allt
Det är bra om du kan sticka räta och aviga maskor och har lite
Tid: 3ggr med start 29/9 18.00-20-00
detta!
stickvana men inte något krav.
Plats: ABF-Huset, Nedre Torekällgatan 7
I Cirkusens olika discipliner: Lina, Akrobatik, Jonglering
Du tar med dig ditt eget garn och rund- eller strumpstickor.
Pris: 500Kr Kurskod: 276591
och Luftakrobatik kommer du att öva balans, utveckla
Helst obehandlat garn i 100% ull (inte superwashbehandkoordination, bli stark och flexibel i kroppen och ha kul
Nunotovning
lat). Vi pratar om garn på första träffen och du kan köpa det
förstås!
En helg där vi går igenom grunderna för att kunna arbeta
också därefter. Till en mössa behövs det ca 70-100 gram
Plats: Oxbacksskolans Gymnastiksal, Bellevuegatan 6-8
vidare sjävlständigt med Nunotovning. Nuno betyder tyg på garn sammanlagt. En bra tjocklek för mönsterstickning är
Pris: 1680Kr Antal tillfällen: 12ggr
Japanska. I metoden för Nunotovning tovar man samman
300-400m/100gr Garn. T.ex. Rauma finull, Visjögarn från
Kursstart: 14/9, Uppehåll V.44
ull och tyg och får fram ett förvandlat textilt material som
Östergötlands ullspinneri, Järbo 2-trådig ull.
Grupp 1 7-9 år 16.15-17.45
öppnar upp för många nya möjligheter.
Tid: Måndagar med start 20 September 17.30-20.15, 5ggr
Grupp 2 9-15 år 18.15-19.45
VI kommer att skapa kollage och ihåliga former som kan bli Plats: ABF-Huset, Nedre Torekällgatan 7
en väska, hatt eller väst, allt utan en enda söm!
Pris: 980Kr Kurskod: 276652
Tid: 23/9, 28/10, 25/11 kl 19.30-21.00Tid: 23/9, 28/10, 25/11 kl 17.30-19.00

Välmående

Yoga, andning och meditation

Tid: 11 September kl. 10.00-15.00
Plats: Spinnrocken, Nedre Villagatan 11
Pris: 1250Kr Kurskod: 276588

Vi gör Yogaövningar som kan vara såväl fysiskt aktiverande som
lugna och återhämtande.
Vi jobbar med tekniker för att träna och förbättra andningen.
Med hjälp av meditationer lär vi oss att tämja tankar och lyssna
inåt.
Tid: Onsdagar med start 22 September kl. 18.00-19.30 10ggr
Plats: ABF-Huset, Nedre Torekällgatan 7
Pris: 1800Kr Kurskod: 276593

HORMONHÄLSA 101
Vill du förstå din menscykel, dina hormoner och din kropp?
Disa Mineur, aka Wahini, jobbar med kvinnohälsa och undervisar i fertilitetsförståelse.
Disa tar med dig på en resa igenom din cykel och in i din kropp. Du kommer att få en
helt ny förståelse för ditt humör och din hälsa utifrån ett hormonellt perspektiv.
Vart du än är i din kunskap kring kroppen och menscykeln så kan du haka på den här
kursen och komma ut på andra sidan med en helt ny kunskap om din hormonhälsa
och en rejäl verktygslåda för att kunna optimera din fertilitet.

Vildkvinna - Naturliv, skinngarvning och eld.

Ta fram det vilda i dig och följ med oss ut i höstskogen för en helg i hantverkets,
sagans och vildkvinnans tecken. Vi väver en kurs där du som deltagare är delaktig
i allt från att hitta ved till att ta hand om elden och samla vild mat.
Under helgen kommer ni att ta del av:
- Att göra friktionseld, alltså inga tändstickor!
- Garva ett fiskskinn och sy en liten påse
- Naturnära övningar med dans och rörelse
- Matlagning i skogen
- Delning i cirkel och storytelling runt elden
- Din fruktbarhet, dom tre gudinnearketyperna och Menstruationscykeln
- Insamling av växter för mat och medicin
Du kommer att få en lista med utrustning när du anmäler dig, oroa dig inte för detta,
det ordnar sig alltid med att låna och hitta begagnat.
Tid: Fredag 22 Oktober Kl. 12.00 - Söndag 24 Oktober 16.00
Plats: Skogen runt Järna eller Gnesta. Närmare info kommer vid anmälan
Pris: 3000Kr för hela helgen

Tid: Torsdagar med start 14 Oktober 17.30-20.30 6ggr
Plats: Digitalt, via Zoom
Pris: 1100Kr Kurskod: 276601

Trädgårdsvandring

Vi besöker en av deltagarnas trädgård som Ylva på förhand
valt ut där vi gör en trädgårdsvandring. Vi tittar på olika växter
och Ylva ger råd och tips, lite som en kort skola.
Vi ser på problem, möjligheter och gör en liten skiss som
deltagarna får se. Både hur man jobbar och hur man kan göra.
Sedan gör vi en uppföljning via Teams på det vi lärt oss och
pratat om.
Tillfälle 1
Tid: 19 September, i trädgård + 5 Oktober, kvällstid via Teams
Pris: 830Kr Kurskod: 276595
Tillfälle 2:
Tid: 26 September, i trädgård + 12 Oktober, kvällstid via Teams
Pris: 830Kr Kurskod: 276596

Älskar du att dansa?
Har du aldrig dansat förut men är nyfiken på att prova?
Kanske har du dansat förut och vill börja igen?

Oavsett så är du välkommen till oss på JAM dansstudio!
Vi har dans för dig som är från 3 år och uppåt.
Streetdance, Afrobeat, Jazz, Modernt, Popping, Balett, Streetjazz,
Barndans, Hiphop, Commercial Street mm.

Nytt för i år är Bachata och Salsa
. vuxna från 18 år
för
Breakdance ålder 6-11 år
Besök vår hemsida för mer info:
www.jamdansstudio.se

Studiecirklar
- Så här funkar det!
Anmälan

Anmälan till en cirkel gör du via vår hemsida www.abf.se eller per
telefon
08-554 424 30.

Kallelse och faktura
Kallelse/faktura skickas hem ca två veckor innan cirkelstart. Där
får du information om vad du eventuellt kan behöva ta med dig
till första tillfället. I vissa fall kan kallelsen komma nära startdatum
eftersom det krävs att tillräckligt många har anmält sig för att
cirkeln ska kunna starta.

Studiematerial
Studiematerial ingår inte i deltagaravgiften om inte detta står

På www.lärdignågotnytt.se hittar du
mer information om våra cirklar och
kurser.
Sidan uppdateras löpande med nya
spännande studiecirklar och
evenemang.
Övrigt

Ta drönarkort tillsammans med andra

Det är roligt att flyga drönare! Plus att du kan ta fantastiska
foton och filma från helt nya vinklar.
Ingen kommer att somna när du visar hur du haft det i
sommarstugan eller på semesterresan och din bilannons på
blocket kommer att mosa allt motstånd.

särskilt angivet.

Avgiften
Inbetalningskort får du tillsammans med kallelse/faktura. Om du
har några frågor om avgiften, ring oss på telefonnummer
08-554 424 30.

Anmälningsvilllkor
Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi
konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en cirkel/
kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor.

Ångerrätt/Avanmälan
Vid anmälan har du rätt att ångra din anmälan genom

Hitta Kursvinnare
Kurs i handhavande av Aktiespararnas analysprogram
Användargenomgång, Hur välja ut bra aktier,
fundamental och teknisk analys, tolkning av olika
analysmedel..
Tid: Tisdagar med start 26/10 18.00-19.30 5ggr
Plats: Digitalt via Skype

Men, det finns regler du måste följa när du flyger drönare och
den här cirkeln vänder sig till dig som funderar på att göra provet på Transportstyrelsen och bli godkänd drönarpilot.
Vi erbjuder en cirkel för dig som gärna vill plugga ihop med
andra inför provet och bolla tankar och funderingar vartefter
de dyker upp.
Transportstyrelsen kräver också att du gör några grundläggande flygövningar, dessa gör vi ihop! Det är bäst om du har
en egen drönare men inte helt nödvändigt, vi har ett par att
låna ut.

Pris: 500Kr Kurskod: 276590

Tid: Torsdagar med start 30/9 18.00-20.30 4ggr

Plats: Gula villan, Järna

Plats: ABF.Huset, Nedre Torekällgatan 7

Pris: 70Kr/tillfälle

Kontaktimprovisation
Välkommen att utforska denna befriande form av dans
och rörelse, varje torsdag på Gula Villan i Järna.
Ingen anmälan krävs, det är drop-in deltagande.
Vi rör oss tillsammans, med oss själva och varandra.
Varje pass inleds med ett litet intro på 45 min och
sedan inspirerar vi varandra till mer rörelse.
Tid: Torsdagar 16 September-16 December Kl. 19.00-21.30

att ringa till ABF Södertälje-Nykvarn inom
14 dagar från den dag som detta avtal ingås. Du har rätt
att återfå hela din avgift som du betalt. Om du avbryter
en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela
deltagaravgiften.

Återtagande av anmälan efter
ångerfristen
Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får
du normalt betala en administrationsavgift på 10% av
avgiften. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före
start är administrationsavgiften halva deltagaravgiften.

Varaktiga studiehinder
Om du måste avbryta cirkeln på grund av varaktiga
.
studiehinder,
som sjukdom, ska det vara styrkt med
läkarintyg.
Du betalar för den del av terminen som har gått samt en
administrationsavgift.

Pris: 250Kr Kurskod: 276624

Olycksfallsförsäkring

Väv med det vilda

Deltagare i ABF:s cirklar är olycksfallsförsäkrade i

Välkommen på en helgkurs där du får lära dig att väva med vilda material!
Under två dagar får du lära dig flera olika tekniker för vävning och olika vilda material att väva med. Vart du hittar
dessa, hur du skördar och torkar och sedan hur du faktiskt skapar praktiska ting som underlägg, korgar och skålar.
Vi kommer att leka med material som mossa, gräs och olika plantor du hittar i och nära vatten som till exempel
kaveldun. Korgarna kommer att vara enkla men vackra med olika färginslag och du går hem med en ny verktygslåda
att kunna skapa fina korgar med även efter att du lämnat kursen.
Du skapar totalt tre föremål i olika tekniker och material som du kan ta med dig hem efter kursens slut.
Jane och Disa som är kursledare har lång erfarenhet inom olika vävtekniker och kommer att samla materialet innan vi
ses. Du som kursdeltagare kommer att få mycket personlig guidning och allt material kommer att finnas på plats och
ingår i priset. Vi bjuder dessutom på te/kaffe och kaka! Materialkostnad ingår i priset, Alla tar med sig egen lunch.
Tid: Lördag 6 November och Söndag 7 November Kl. 10.00-16.00

Folksam under pågående cirkel samt vid färd till och
från cirkeln.

GDPR
ABF behandlar personuppgifter för att administrera
folkbildningsverksamhet och kommunicera med
registrerade. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden
uppgift av allmänt intresse. Det är nödvändigt för ABF att hantera
deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och
kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter
till ABF. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att
du inte kan delta i folkbildningsverksamhet. Läs mer om ABF och GDPR på

Plats: Atelje Light Hub, Järna

www.abf.se/om-abf/dataskyddsforordningen-gdpr

Pris: 1200Kr

Svenska för asylsökande

Kurser i svenska för dig med LMA-kort
OBS! Vi möblerar med avstånd och kräver att man deltar symptomfri och helst är vaccinerad.
Kontakt: Milineh Simon 070-740 69 00, svenska.012@abf.se
ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är Sveriges största studieförbund. Vi finns över hela
Sverige. Varje år deltar mer än en halv miljon svenskar i våra studiecirklar. Lika många
besöker våra föreläsningar och kulturarrangemang. Folkbildning är för oss idén om
ett fritt kollektivt lärande som kan ge människor kunskap och kraft i vardagen och på
jobbet, och mod att delta i det demokratiska samtalet. Läs mer på www.abf.se
Ansvarig utgivare: Susanne Söderling, ombudsman ABF Södertälje-Nykvarn.
Telefon: 08-554 424 30. E-post: susanne.soderling@abf.se
Grafisk formgivning: Mikael Norstedt. ”Lär dej något nytt”-Logo: Joakim@gridify.se

Förenings- och ledarutbildningar
för våra medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer.
Vårt mål är att alla cirkelledare och föreningsaktiva medlemmar ska vara väl utbildade. Därför erbjuder vi varje
termin ett antal tillfällen för er att lära er mer om hur det inre föreningslivet kan vitaliseras och utvecklas. Nedan
finner ni ett antal kurser som rör cirkelledare, även du som är en erfaren cirkelledare då det hela tiden kommer nya
regler och material. Kurserna är kostnadsfria och riktar sig till de föreningar som ABF samarbetar med.
Saknar din förening någon utbildning så kontakta oss för ett besök där vi kan planera för er styrelse/förening.
Ni kanske har nya personer på styrelseuppdrag som behöver utbildning?

Föreningsakuten

Hur har ni klarat den vanliga ”föreningslunken” under pandemin?
Klarar ni av att hålla igång styrelsearbetet, arrangera
medlemsmöten, hålla årsmöte etc?
Vi har byggt upp en stor kompetens på det här området under
2021 och hjälper er gärna om ni vill det.

Cirkelakuten

Vill du hålla i en cirkel via internet i vår men är osäker på hur?
Hör av dig till Daniel Johnston, så hjälper han till!
Du når honom på tfn 08 554 424 48 och mejl
daniel.johnston@abf.se

Hör av er till er kontaktperson hos oss!

Grundutbildning för cirkelledare

Hos ABF Södertälje Nykvarn finns det många cirkelledare.
Alla våra cirkelledare ska ha folkbildningskompetens
och därför erbjuder vi samtliga en grundläggande cirkelledarutbildning.
I kursen ingår: Folkbildning, ABF och studiecirkeln, cirkelledarrollen och
lite om pedagogik. Från och med årsskiftet 21/22 ska all verksamhet
rapporteras elektroniskt, vi går igenom hur det funkar.
Kursen är gratis för våra cirkelledare, lunch och fika ingår
Plats: ABF-Huset, Nedre Torekällgatan Kurskod: 276751
Tid: Lördag 9 Oktober kl. 10.00-16.00

Kulturombudsutbildning

Vad innebär det att vara kulturombud i din förening?
Vi reder ut begreppen och går igenom regler och hur man söker stöd från ABF.
Vi går även igenom administrationen kring kulturaktiviteterna.
Vi vet att erfarenhetsutbytet är uppskattat och värdefullt mellan de olika föreningarna som är med, därför kommer vi också att titta på planeringen framåt
och eventuella samarbeten.
Kursen är gratis för våra samarbetsorganisationer, lunch och fika ingår.

Starta Studicirkel - steg för steg
Så startar du en studiecirkel

1. Kontakta ABF där du bor (som privatperson eller organisation)
2. Du får hjälp att skapa en studieplan och att välja studiematerial
3. Du får fylla i en anmälningsblankett
4. Studiecirkeln godkänns och registreras
5. Ni samlas minst tre deltagare och sätter igång!

Det här kan ABF bidra med

Vi kan exempelvis hjälpa till med lokaler, studiematerial och teknik.
Dessutom kan vi vara ett stöd i arbetet med att planera studiecirkelns upplägg
och utarbeta en studieplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av
cirkeln.

Checklista för studiecirklar

Ha minst tre träffar
Ha minst tio studietimmar (en studietimme = 45 minuter)
Ha minst tre deltagare inklusive cirkelledaren

Plats: ABF-Huset, Nedre Torekällgatan 7
Tid: Lördag 2 Oktober kl. 10 – 16 Kurskod: 276752

Här finns vi!
ABF Södertälje-Nykvarn (ABF-huset)

Nedre Torekällgatan 7, 151 72, Södertälje

ABF Södertälje-Nykvarn på sociala medier

Givetvis finns vi också på både Facebook och Instagram.
Kolla också in oss på Youtube!
Där hittar ni bland annat streamade livekonserter,
intressanta föredrag och annat smått och gott.
www.facebook.com/ABFSodertaljeNykvarn
Instagram: @abf_sodertalje
Youtube: ABF Södertälje-Nykvarn

Vi anpassar för din trygghet

På ABF Södertälje-Nykvarn har vi sedan förra våren arbetat hårt för att så långt som möjligt ställa om vår verksamhet
och fortsätta vara en plats för möten, samtal och lärande i en prövande tid.
I all vår verksamhet följer vi noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Vid arrangemang på plats i våra lokaler vidtar vi flera åtgärder så att du kan känna dig trygg.
Bland annat anpassar vi möblering så att det går att hålla avstånd
och vi ser till att det finns tillgång till handtvätt och/eller handsprit.
Vid våra öppna arrangemang har vi föranmälan och begränsat antal platser.
Det mesta sker just nu digitalt och vi väntar in nya restriktioner ifrån Folkhälsomyndigheten.
Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.
Stanna hemma om du känner dig sjuk!

Telefon

E-post

08-554 424 30

info.sodertalje-nykvarn@abf.se

Fax

Hemsida

08-554 424 39

www.abf.se

Öppetider och telefontider
Vintertid (1 september–30 april)
Mån, Tis, Tors

09:00–16:00

Ons

10:30–16:00

Fre

09:00–15:00

Lunchstängt (mån–tors)

12:00–13:00

Sommartid (1 maj–31 augusti)
Mån, Tis, Tors

09:00–16:00

Ons

10:30–16:00

Fre

09:00–13:45

Lunchstängt (mån–tors)

12:00–13:00

