
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

S T U D I E P R O G R A M  V Å R E N  2 0 2 0  

 

 

 

 

 

 

HANTVERKSCIRKLAR 

 

Bivaxdukar 

Göre egen förvaring och slipp använda plast. 

Du gör bivaxdukar som du kan förvara 

matvaror i. 

27 feb kl. 18 

100 kr + material. Medtag eget tyg 

Ort: Lidköping 

Ledare: Sylvia Block 

 

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. 30/1, 27/2, 26/3, 30/4 kl. 9.30-12 

Ort:  NBV:s lokal, Rörstrand center, Lidköping 

Ledare: Pian Bates 

 

Gräskronor 

Vi binder kronor av grässtrå och gör 

girlanger av syrenblommor och blad 

15 juni kl. 18 

100 kr  

Ort: Vara 

Ledare: Barbro Aldén 

 

 

 

 

 

Kaffeväskor 

Sy väskor av kaffepåsar eller andra fina påsar 

29/2      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 

Dagcirkel start i april 

595 kr + material och bränning 

Ort: Lidköping 

Ledare: Ann Wiklund/ Hjördis Blomberg 

 

Keramik – helgkurs 

2 helgdagar under mars månad kl. 10-15.30 

+ ett glaseringstillfälle 

930 kr + material 

Ort: Lidköping 

Ledare: Ann Wiklund och Hjördis Blomberg 

 

Lappteknik/Kvilting # 1 

En cirkel för dej som har grundkunskap i 

lappteknik/kvilting 

Ort: Lidköping 

Ledare: Marie Hellberg 
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Målarhelger med Africa Coll 

Måla med akvarell och akryl. Det provas 

även med blandteknik och experimentell 

målning. 

14 – 15 mars  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: Anders Lundgren 
 

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 30/1 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 onsdag med start 15/1 kl. 15-18 

Ort:  Nilssons textil, Torgg. 5 Grästorp 

Onsd. 29/1, 26/1, 25/3, 29/4, 27/5 kl. 17-19 

Ort: Café Fotofickan, Kvarnv. 6, Herrljunga 

Varannan onsdag med start 15/1 kl. 16-18  

Ort: Conditor Nordpolen, Vara 
 

 

 

 

 

 

 

Tvåändsstickning 

5 ggr 15 tim 450 kr + material 

Start 21 jan 

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 

 

Återbruk av elsladdar 

Här får du tips på hur du kan återbruka 

gamla antenn, data eller elsladdar. Ni får 

prova att göra en korg. 

5 mars kl. 18 

100 kr medtag 3 m sladd. 

Ort: Lidköping 

Ledare: Elisabeth Sverdrup 

 

 

 

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 Strindberg 

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 

 

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   

1 500 kr + material 

Ort: Alingsås 

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 
 

Blandade tekniker  

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

sticka eller arbeta med Scrapbooking och behöver 

ha lite hjälp att komma igång igen eller bara vill få 

inspiration av andra.  

Ni träffas måndag kväll kl. 17.00 – 20.45 vecka 

med start 13 jan.  

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 

våren 2020 
 

 12/2 kl. 19 Min musik med Kenneth Holmström  

Kenneth Holmström framför ett nostalgiprogram med välkända 

låtar och med olika instrument såsom saxofon, klarinett och 

gitarr. 

Plats: Kulturhuset, Grästorp    

samarr: Grästorps kommun 

                                                                                                                                                          

 20/2 kl. 18.30 ”I vått och torrt” – hur du bäst vårdar dina textilier 

Föreläser Ingeborg Skaar, textilkonservator 

Plats: Idrottshistoriska museet, Stadsparken, Lidköping       

samarr: Lidköpings Vävstugeförening 

 

 4/3  kl. 19 Vackra rabatter  

Ellen Forsström, trädgårdsjournalist och författare berättar om 

sin nya bok ”Vackra rabatter”. Tips om hur och var du bäst 

anlägger rabatter, hur växter kan kombineras och hur 

trädgårdens ingredienser tillsamman ger lugn och grön oas.  

Plats: Kulturhuset, Grästorp  

samarr: Grästorps kommun 
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