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HANTVERKSCIRKLAR 

 

Akvarellcirkel 

Du lär dig måla akvarell 

10 ggr 30 tim 800 kr + material 

Ort: Grästorp 

Ledare: Bengt Johansson 
 

Brodera med Täcklabo broderiakademi  

Du som tycker det är kul att brodera fritt är 

välkommen att vara med 1 gång i månaden 

och brodera. Ni tittar på grunderna av fritt 

broderi, färg och form samt hur man kan 

använda de traditionella broderistygnen på 

ett nytt sätt. Ingen föranmälan 

Tors. 29/8, 26/9, 31/10, 28/11 kl. 14 – 16 

Vernissage 17 nov Kistetitt – Strama mönster 

och fria tolkningar på Vänermuseet 

Ort:  NBV:s lokal, Rörstrand center, Lidköping 

Ledare: Pian Bates 
 

Brödborste med äkta tagel 

Gör din egna brödborste som du får tälja, 

dekorera och måla med linoljefärg 

9/11 5 tim 

600 kr inkl. material 

Ort: Lidköping 

Ledare: Bettina Wingolf 
 

Kaffeväskor 

Sy väskor av kaffepåsar eller andra fina påsar 

12 okt 4 tim 

150 kr + material 

Ort: Lidköping eller Vara 

Ledare: Ulla Ikonen 

 

 

 

 

Keramik 

Du lär dig grunderna i att arbeta med lera 

6 ggr 18 tim  

Mån el tis  kväll 

595 kr + material och bränning 

Ort: Lidköping 

Ledare: Ann Wiklund/ Hjördis Blomberg 
 

Keramik – helgkurs 

2 dgr 19/10 och 26/10 kl. 10-15.30 

+ ett glaseringstillfälle 

930 kr + material 

Ort: Lidköping 

Ledare: Ann Wiklund och Hjördis Blomberg 
 

Klädsömnad för nybörjare 

Här erbjuds du en helg med att komma 

igång att sy egna kläder.  

Egen symaskin medtages 

9-10/11 kl. 9.30-15.30   500 kr + material  

Ort: Lidköping 

Ledare: Kerstin Edin 
 

Lappteknik/Kvilting # 1 

En cirkel för dej som har grundkunskap i 

lappteknik/kvilting 

3 ggr start 10/9 kl. 14.30-21 varannan vecka 

3 ggr start 17/9 kl. 14.30-21 varannan vecka 

Ort: Lidköping 

Ledare: Marie Hellberg 

 

 

 

 

ANMÄLAN OCH FÖRFRÅGNINGAR  

 GÖRS TILL NBV VÄST TEL: 0708-33 77 87 el. mail barbro.alden@nbv.se 

 

http://www.vanermuseet.se/utstallningar/kistetitt-strama-monster-och-fria-tolkningar/
http://www.vanermuseet.se/utstallningar/kistetitt-strama-monster-och-fria-tolkningar/


 

 

Målarhelger med Africa Coll 

Måla med akvarell och akryl. Det provas 

även med blandteknik och experimentell 

målning. 

12-13/10 el. 16-17/11 

600 kr  

Medtag eget material 

Ort: Lidköping 

Ledare: Africa Coll 

 

Målarcirklar i NBV:s lokal på  

Rörstrand Center, Lidköping 
 

9 ggr  32 tim mån fm.   1 050 kr + material 

10 ggr 30 tim mån em     985 kr + material 

Ledare: Ann Wiklund 

 

10 ggr 30 tim mån kväll    985 kr + material 

Ledare: Hjördis Blomberg 

 

10 ggr  30 tim tis kväll.       985 kr + material 

Ledare: Martin Hansson 
 

10 ggr 30 tim ons. kväll      985 kr + material 

Ledare: Ann Wiklund 
 

Vi tecknar modell/Kroki 

Du målar och tecknar av en levande modell. 

Start 19/9 kl. 18 

100 kr/gång            Ingen föranmälan 

Ort: NBV:s lokal Rörstrand Center, Lidköping 

Ledare: Börje Eriksson 

 

 

Stickcaféer 

Njuter du av att sitta ned med en stickning 

och en kopp kaffe eller the framför dej, så är 

du rätt person att besöka våra Stickcaféer. 
  

Varannan torsdagen med start 15/8 kl. 16-19 

Ort:  Nilssons textil, Torgg. 5 Grästorp 

Onsd. i ojämn vecka med start 11/9 kl. 16-18 

Ort: Café Esti, Stora torget 3, Vara 

Onsd. 28/8, 25/9, 30/10 och 27/11 kl. 17-19 

Ort: Café Fotofickan, Kvarnv. 6, Herrljunga 
 

Tvåändsstickning 

5 ggr 15 tim 450 kr + material 

Start 1/10 

Ort: Vara 

Ledare: Inger Andersson 
 

 

Vävning 

Cirkeln är för både dej som är nybörjare och 

för dig som har vävt förut 

10 ggr  30 tim   måndag dagtid 

Ort: St. Levene 

10 ggr 40 tim månd. kväll 

Ort: Vara 

10 ggr 40 tim tis. kväll 

Ort: Helås 

 

 

Slöjda i Lidköping 

Plats: NBV Västs lokal på Rörstrand Center, 

Fabriksgatan 4, Lidköping 

Tid: 18.30-21 

Välkommen du som vill vara med och slöjda 

1 gång i månaden. Vi provar olika typer av 

slöjd och är en grupp under Skaraborgs 

hemslöjdsförening 

16/9 Prova att sy Skarvsöm 

Ta med nål och sax. Om man har Valdmar 

eller annat ylletyg 

14/10 Prova på Decoupage på tyg. Ta med 

tvättat tyg och servetter 

11/11 Prova på Halmslöjd.  

Ingen föranmälan. 

Kontaktperson: 

Barbro Aldén, 0708-33 77 87 

mail: barbro.alden@nbv.se 

 

 

 

Skaparverkstad 

Är ni ett kompisgäng som vill kanske fira en 

möhippa, födelsedag eller bara vill göra 

något kul tillsammans. Då kan NBV Väst 

erbjuda er att arbeta med lera bl.a.     

drejning i vår Skaparverkstad på         

Rörstrand Center, Lidköping 

Bokningar och förfrågningar görs till             

Ann Wiklund  0733-838374 
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ÖVRIGA ÄMNEN 

Aktiekunskap A – grund 

För dig som är nybörjare får här en 

grundläggande faktakunskap om långsiktigt 

sparande i aktier och fonder. 

3 ggr  9 tim 

480 kr + material 

Ort: Lidköping 

Ledare: Leif Anund 
 

Aktiekunskap B forts. 

Fördjupa kunskaperna i portföljförvaltning 

och utveckla din förmåga att värdera aktier 

och analysera företag. 

3 ggr      9 tim                                

480 kr + material 

Ort: Lidköping 

Ledare: Leif Anund 

 

Litteraturcirkel om Hamlet och Shakespeare 

Cirkeln består av föreläsningar, illustrationer, 

filmavsnitt m. m.  

Som deltagare får man själv arbeta med 

några texter.  

5 ggr     15 tim 

500 kr + material 

Ort: Lidköping 

Ledare: Leif Olsson 

 

Rullstolsdans 

Du får prova Bugg och enklare Folkdanser 

10 ggr   20 tim    

Ingen deltagaravgift 

Ort: Lidköping   finns hiss 

Ledare: Stig-Olov Olsson, Marianne Broman 
 

Tanka dina tankar 

Mental träning och personlig utveckling. 

Få förståelse för hur och varför vi reagerar 

och beter oss som vi gör samt tanka dina 

tankar med det som ger dig bättre 

välbefinnande, mer ork och energi. 

10 ggr  30 tim   

1 000 kr + material 

Ort: Vara start 16/9 

        Sollebrunn start 18/9 

Ledare: Tina Dahlöf 

 

”Hitta guldkorn i vardagen” 

Är du just nu ”tillgänglig” på dagtid, du 

kanske är långtidssjukskriven, 

arbetssökande eller av annan 

anledning är ledig. Vi erbjuder dej då 

aktiviteter 1 gång/vecka på dessa orter: 

Herrljunga, Lidköping, Lundsbrunn, 

Nossebro, och Vara. Grupperna 

bestämmer tillsammans med ledaren 

vad man ska göra varje vecka. 

Det kostar 20 kr/gång + material och 

fika 

Är du intresserad då kan du kontakta  

NBV Väst 0708-33 77 87 

barbro.alden@nbv.se 

 

 

Måndagsaktiviteter 
 

Virkning/Krokning 

Du som är intresserad av att lära dej virka/kroka, 

behöver ha lite hjälp att komma igång igen eller 

bara vill få inspiration av andra.  

Ni träffas måndag kväll kl. 17.00 – 20.45 varannan 

vecka med start 19/8 . Ev. uppehåll V. 38 och 40  

Ring NBV 0708-337787 för info 

Du får ta med eget material 
 

Scrapbooking 

Du erbjuds att vara med i en grupp som träffas 

och scrappar tillsammans. 

Ni träffas måndag kväll kl. 17.00 – 20.45 varannan 

vecka med start 26/8. Ev. uppehåll V. 37 och 39 

Ring NBV 0708-337787 för info 

Du får ta med eget material 
 

Ledare: Marie Mattsson 

Kostnad: 30:-/ gång + fika 

Plats: NBV:s lokal Rörstrand Center, Lidköping 

Anmälan och förfrågan görs till ledaren Marie 

Mattsson på telefon 072-7337366 antingen sms 

eller tele. svar 
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Ett axplock på kulturprogram som 

NBV Väst samarbetar med under 

hösten 2019 
 

 11/9 kl. 19 Sockerkaka på posten och andra brev från Julia - 

en berättelse inramad av visor                                              
samarr: Grästorps kommun 
Ett visprogram med Eva Blume och Gert Magnusson som utgår från ett 50-

tal brev skrivna av en ung kvinna som flyttade från landet till Göteborg 

kring förra sekelskiftet. Om glädje, sorg och vardagsliv i en helt annan tid.                                                              

Kulturhuset, Grästorp 

 18/9  kl. 19 Föreläsning: Pupi Kot - björnen Guds son        
samarr: Grästorp kommun 
Ingvor Ljung berättar om en fascinerande vistelse hos den renskötande 

urbefolkningen Khanty i Sibirien och deras björnfestival. Ett besök hos 

Khanty är som att förflytta sig några hundra år tillbaka i tiden.                                                                                               

Kulturhuset, Grästorp                                                                                                                                                              

9/10 kl. 18.30 Föreläsning om Kina                                        

samarr: Lidköpings bibliotek                                                        Börje 

Anderson f.d. journalist på Nlt berättar om sin resa till Kina.       

Biblioteksscenen, Lidköping  ring biblioteket för bokning av biljett 0510-

770050 

13/11 kl. 18.30 Några timmar i färgernas värld ”Jakten efter den 

finaste färgen”                                                                                   

Samarr: Lidköpings bibliotek.                                                 Inspiratör 

och förläsare Lotta Blom ”Tant kofta” kommer att föreläsning och samtal 

kring färg och färger och hur de påverkar oss samt praktisk övning med 

garn. Biblioteksscenen, Lidköping  ring biblioteket för bokning av biljett 

0510-770050 
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