
Växter och skötsel
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

4CBV8457

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 VÄXTER OCH SKÖTSEL

Workshop för dig med gröna fingrar - som vill medverka till trivsel 
i mångfald i ditt grannskap tillsammans med dina vänner. Dela 
med dig och berika varann inom växter, blommor, skötsel och hur du 
planterar m.m. 

För vem? För alla, barn, ungdomar och vuxna.
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 3 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra i 
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 del-
tagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig och 
ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod 4CBV8457
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du kommer att få bekräftelse och 
information om din workshop via e-post.



Internationell matlagning
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

WMH48777

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 INTERNATIONELL MATLAGNING

Workshop för dig som gillar matkultur - som vill medverka till 
trivsel i mångfald i ditt grannskap tillsammans med dina vänner. 
Dela med dig och berika varann inom matkultur, prova nya smaker, 
baka, skapa m.m. 

För vem? För alla, barn, ungdomar och vuxna.
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 3 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra i 
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 del-
tagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig och 
ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN, kurskod WMH48777 
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du kommer att få bekräftelse och 
information om din workshop via e-post.



Mångkulturmusik
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

Q8SR7692

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 MÅNGKULTURMUSIK

Workshop för dig som gillar klassisk eller annorlunda musik - som 
vill utmana dig själv med nyskapande toner - som vill medverka till 
trivsel i mångfald i ditt grannskap tillsammans med dina vänner. 
Dela med dig och berika varann inom världsmusik, musikhistoria, 
traditioner m.m. 

För vem? För alla, barn, ungdomar och vuxna.
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 3 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra i 
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 del-
tagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig och 
ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN, kurskod Q8SR7692 
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du får bekräftelse via e-post. 



Kvinnor utan gränser
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

29KZ3638

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 KVINNOR UTAN GRÄNSER

Workshop för tjejer, mammor och kvinnor - som vill medverka till 
trivsel i mångfald i ditt grannskap tillsammans med dina vänner. 
Lär dig nya saker och ha kul tillsammans i en trevlig atmosfär. 

För vem? För alla, tjejer, ungdomar och vuxna kvinnor.
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 3 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra i 
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 del-
tagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig och 
ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod 29KZ3638 
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du kommer att få bekräftelse och 
information om din workshop via e-post.



Sand- och vattenmålning
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

APVR9625

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 SAND- OCH VATTENMÅLNING

Irina Jonsson är konstnär och dekoratör och jobbar med två unika 
konstnärliga tekniker. Hon är utbildad i konsten att rita med sand 
på ett upplyst bord och att måla på vatten i en gammal orienta-
lisk EBRU-teknik. Nu får du prova på dessa tekniker i en workshop 
ledd av Irina. Utifrån de båda teknikerna gör Irina olika föreställ-
ningar, uppträder på olika fester, ritar life-sagor för barn, Love 
Story på bröllop, workshop och artterapi för barn och vuxna. 
    George Graham Foundation bjuder in er för att delta på Irina Jonssons 
Workshop i sand- och vattenmålning och dekor som passar för alla. 
    1. Sandanimation Vi lär oss att rita med hjälp av sand på ett upplyst bord, 
skapa berättelser ur vår fantasi och känslor samtidigt utvecklar vi vår koncen-
tration och motorikförmågor. 
    2. Vattenmålning Vi lär oss att måla på vatten i en gammal orientalisk 
teknik som heter EBRU. Det är en spännande process att måla på vatten och 
överföra tekningen till papper, kläder, gips eller träfigurer. Tekniken utvecklar 
koncentrationen och ger möjlighet att slappna av och har alltid WOW-effekt.

Åldersgrupper:  5-10 år, 10-15 år, 15+.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.
    Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 
deltagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig 
och ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.
    Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där 
alla känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod APVR9625 
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du kommer att få bekräftelse och 
information om din workshop via e-post.



Ta fram egna styrkor
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

32954632

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 TA FRAM EGNA STYRKOR

Workshop för dig som vill ta reda på din inre potential - som vill 
medverka till trivsel i mångfald i ditt grannskap tillsammans med 
dina vänner. Dela med dig och berika varann inom dina styrkor 
och möjligheter m.m. 

För vem? För alla, barn, ungdomar och vuxna.
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 3 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra i 
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 del-
tagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig och 
ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod 32954632
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du kommer att få bekräftelse och 
information om din workshop via e-post.



Konst
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

5UK89598

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 KONST

Workshop för dig som vill söka nya uttrycksformer, som vill ut-
veckla din konstnärsjäl och medverka till trivsel i mångfald i ditt 
grannskap tillsammans med dina vänner. Dela med dig och berika 
varann inom konstens möjligheter och olika tekniker för att skapa 
skönhet och harmoni ... 

För vem? För alla, barn, ungdomar och vuxna.
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 3 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra i 
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 del-
tagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig och 
ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod 5UK89598
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du får bekräftelse via e-post.



Hälsa och träning
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

B5S37326

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 HÄLSA OCH TRÄNING
Workshop för dig med som vill träna tillsammans för trivsel i mång-
fald i ditt grannskap tillsammans med dina vänner. Dela med dig 
och berika varann inom träningstekniker, kost och motion för väl-
mående m.m. 

För vem? För alla, barn, ungdomar och vuxna.
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 3 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra i 
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 del-
tagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig och 
ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod B5S37326
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du kommer att få bekräftelse och 
information om din workshop via e-post.



Ledarskap
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

NJG76562

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 LEDARSKAP

Workshop för dig som vill träna på ledarskap - som vill medverka 
till trivsel i mångfald i ditt grannskap tillsammans med dina vänner. 
Dela med dig och berika varann inom talteknik, kroppspråk, reto-
rik, föreningsmöten, marknadsföring, rådslag, grannskapsdialog, 
ledarskap m.m. 

För vem? För vuxna över arton år.
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 20 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra i 
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Generella villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare 
och 3-8 deltagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och 
självständig och ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod NJG76562
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du får bekräftelse via e-post.



Ungdomsledarskap
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

25P67667

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 UNGDOMSLEDARSKAP

Workshop för ungdomar - som vill medverka till trivsel i mångfald i 
sitt grannskap tillsammans med sina vänner. Dela med dig och be-
rika varann inom ledarskap, grannskapsmöten, mötesteknik, kropp-
språk, talteknik och hur ni ungdomar planerar för grannskapsakti-
viteter m.m. 

För vem? För alla ungdomar 16-20 år
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 20 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra  
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Generella villkor för andra dela-med-dig-workshop är: minst en handleda-
re och 3-8 deltagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och 
självständig och ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod 25P67667
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du får bekräftelse via e-post.



Storytelling
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

4MLN6346

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 STORYTELLING

Gillar du att höra en bra story? Vill du ha hjälp att hitta din egen 
berättelse? Eller lära dig hur du får andra att lyssna på just dig? En bra 
historia stannar kvar i minnet, får vingar och sprids. Den som kan berätta 
fångar lyssnare i alla åldrar. Lär dig berätta fritt utan några papper, 
böcker eller andra hjälpmedel till en eller flera lyssnare. Kännetecknan-
de är närvaro, värme och positiv uppskattning. Alla kan och alla har 
något att berätta! Alla kan jobba och leka med storytelling. Alla är lika 
välkomna in i sagorna och berättandets omtumlande värld! 
    Storytelling handlar om att skapa en mötespunkt mellan berättaren 
och åhöraren. Det handlar om att släppa loss fantasin! En storyteller 
kommer ihåg berättelserna med hjälp av bilder. På så sätt kan en be-
rättelse variera från var gång hon eller han berättar den. Men berättel-
sen ändras också beroende på vem som lyssnar. 
    Varmt välkommen!  - anmäl ditt intresse enligt nedan. All praktisk 
information meddelas efter anmälan. 

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.
    Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.
    Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 
deltagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig 
och ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.
    Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där 
alla känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod 4MLN6346 
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du kommer att få bekräftelse och 
information om din workshop via e-post.



Familjeliv
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

75FK3524

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 FAMILJELIV

Workshop för dig som älskar din familj - som vill medverka till 
trivsel i mångfald i ditt grannskap tillsammans med din familj och 
vänner. Dela med dig och berika varann inom familjens unika roll, 
ansvar och för-  
pliktelser för att skapa harmoni och välmående. 

För vem? För alla i familjen, barn, ungdomar och vuxna och deras vänner.
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 3 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra i 
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 del-
tagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig och 
ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod 75FK3524
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du får bekräftelse via e-post.



Idrottsledning
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

87396558

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 IDROTTSLEDNING

Workshop för dig som idrottar och som vill lära dig mer om ledar-
skap - som vill medverka till trivsel i mångfald i ditt grannskap till-
sammans med dina vänner. Dela med dig och berika varann inom 
idrottens roll, praktisk ledarskap, handledning, mentorskap, hälsa, 
motion, säkerhet m.m. 

För vem? För alla, barn, ungdomar och vuxna.
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 3 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra i 
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 del-
tagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig och 
ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod 87396558
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du får bekräftelse via e-post.



Värdegrunder
Dela-med-dig-workshops Valsta/Märsta

WFU33759

GRATISGRATIS



Grannskapsutbildningar för alla

 VÄRDEGRUNDER

Workshop för dig som är nyfiken på värdegrunder - som vill med-
verka till trivsel i mångfald i ditt grannskap tillsammans med dina 
vänner. Dela med dig och berika varann inom etiska perspektiv, 
trossamfundens roll och principer som gör oss till bättre människor 
m.m. 

För vem? För alla, barn, ungdomar och vuxna.
Vart? Valsta/Märsta
När? Tider bestäms när ni blir minst 3 deltagare och 1 handledare.

Skapa tillfällen för dig att engagera dina intressen tillsammans med andra i 
gemensam dialog och projekt som gagnar dig själv, workshoppen och samhäl-
let. Det är viktigt att du synas som en del av ett levande grannskap och sam-
hälle. Många duktiga handledare står till förfogande för dig och dina vänner.

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna 
kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggan-
de rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt 
grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och 
glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Villkor för varje dela-med-dig-workshop är: minst en handledare och 3-8 del-
tagare, beroende på workshopen. Varje workshop är unik och självständig och 
ni bestämmer tid, plats och innehåll efter era önskemål.

Målsättningen är att etablera trivsamma grannskap i Sigtuna kommun där alla 
känner sig sedda och välkomna.

ANMÄLAN kurskod WFU33759 
Anmäl dig till workshops@ggfsweden.org eller fyll i formuläret på 
ggfsweden.org/dela-med-dig-workshops/. Du får bekräftelse via e-post.


