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I detta programblad presenteras ett
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SV Skåneland
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Häng med oss in i en spännande höst 2019!

Innehåll

Jag heter Åsa Bergström och är sedan den
förste april ny avdelningschef i SV
Skåneland. Jag är glad över förtroendet
att få ta över denna spännande avdelning
som några år efter sammanslagningarna
från flera mindre avdelningar nu börjar ta
form. De senaste åren har flera
studieförbund
i
Skåne,
inkluderat
SV Skåneland, jobbat hårt för att
modernisera, effektivisera och digitalisera
sig. Mycket för att bland annat
administration och kvalitetskontroll ska
löpa smidigare. Detta medförde också en
centralisering av avdelningen. Nu har vi
genomfört många av de nödvändiga
förändringar som vi stod inför, och är
redo att åter sprida ut oss över hela
avdelningen.
Därför smygstartar vi redan under hösten
2019 med vår stora satsning inför 2020:
att komma tillbaka till alla våra 27
kommuner!

Biodling............................. 5

Vi ska öka vår närvaro, spendera mer tid
på våra mindre kontor och varje kommun
ska ha en särskild SV-representant!
Satsningen innebär också ett ökat fokus på
vår musikverksamhet, vi breddar oss
genremässigt, satsar på att öka antalet
replokaler samt ökar deltagandet i
festivaler och andra spelevenemang.
Åsa Bergström

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan
– en plats för nytänkande.
Är det något annat du vill lära dig eller samarbeta kring, hör av dig direkt till oss.
Vi kan ordna det mesta. Allt för att bidra till en hållbar värld med hållbara människor.
Det börjar med dig och mig.

Hållbart och demokratiskt
Hållbarhet är vår tids kanske viktigaste ord, tillsammans
med Demokrati. Hållbarhet och Demokrati är därför
nyckelord för Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet.
I en studiecirkel på SV kan du möta andra och få känna glädjen
att söka kunskap tillsammans. Det ger dig en möjlighet att bryta dina egna
åsikter och tankar med andras. Det skapar förståelse i stället för splittring.
Det börjar med dig och mig!

Här får ni en liten försmak av vad höstens program innehåller!
Mycket mer hittar ni på vår hemsida, www.sv.se/skaneland
Vi reserverar oss för tryckfel i hela programmet.
Aktuell och uppdaterad information finns på hemsidan.
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Har du hört talas om
GDPR?
Det står för General Data
Protection Regulation och är
den ny dataskyddslag som
började gälla inom EU den 25
maj 2018.
GDPR ersätter den svenska
personuppgiftslagen (PuL).
Mycket är sig likt, men
skyddet för din personliga
integritet har förstärkts.
Studieförbundet Vuxenskolan
registrerar namn, personnummer, adress, e-post,
telefonnummer och uppgifter
som är relaterade till
deltagande i folkbildningsverksamhet. Personuppgifter
lagras och används på ett
säkert sätt och endast i den
omfattning som krävs för
verksamhetens
genomförande enligt stöd av
Förordning (2015:218) om
statsbidrag till folkbildningen.
För mer info om hantering av
personuppgifter se:
www.sv.se

MAT OCH DRYCK
Matlagning Medelhavsmat
Lär dig laga mat inspirerad av
medelhavet tillsammans med
likasinnade. Medelhavsmat är nyttigt
och gott. Vi lagar goda middagar med
massor med grönsaker, nyttiga fetter
och bra kött- och fisk produkter.
Bra att veta!
Ledaren har mångårig erfarenhet av
matlagning både i hemkunskapssalen
och i stor kök.
Kostnad för mat/råvarorna tillkommer.

Teoretisk kurs i hälsosam
matlagning och livskonst
Ärlig och härlig mat! - Smartare val för
högre livskvalitet!
Släng bantningsråden och njut istället!
Kunskap och livsfilosofi för en vardag
med guldkant!
Anmälan senast 8/10
HELSINGBORG | Start 17 okt
3 ggr | 490 kr | 14.00-16.30

HÖÖR | Start 8 okt
5 ggr | 695 kr | 18.00-21.00

Pasta från grunden på
italienskt vis
Vi lär oss att göra tre olika sorters
pasta från grunden: orecchiette,
malloreddus och sagne ncannulate
från Puglia och Saregna. Pastan görs
med durumvetemjöl.
Till pastan lagar vi tre olika vegetariska
pastasåser och under tiden pratar vi
det italienska språket efter bästa
förmåga och vilja.
Vi avslutar workshopen med en trevlig
måltid tillsammans där vi avnjuter det
vi har komponerat.
Meddela ev allergier vid anmälning.
Ledare: Flavia Giordano är en
fritänkande och inspirerande
matkreatör med sina rötter i Puglia,
Italien som älskar att laga äkta
italiensk mat.
OBS sista anmälningsdag 14/8!
SIMRISHAMN | Start 14 sept
1 gng | 950 kr | 16.00-20.00
TRELLEBORG | Start 28 sept
1 gng | 950 kr | 16.00-20.00

Gör din egen korv
Ni lär er hur man kan tillverka sin egen
korv. Ni provar olika kryddningar samt
olika typer av korv rökt, kokt, stekt och
grillad. Deltagarna betalar råvarorna
till ledaren.
Ayurvedisk vegetarisk
matlagning
Vad är Ayurveda? Ayurveda betyder
”kunskap om livet”. Det är en holistisk,
österländsk hälsofilosofi och läkekonst
som har sina rötter i Indiens 5000-åriga
kultur. Hälsofilosofin består av ett
system av principer och begrepp, som
alla har till syfte att skapa balans och
harmoni i både kropp, själ och ande.
Inom ayurveda betonas matens och inte
minst matsmältningens betydelse för
att vi ska må bra och hålla oss friska.
I denna studiecirkel kommer vi att laga
mat efter speciella recept anpassade
efter dig som deltagare och prata om
vad ayurveda är.
TRELLEBORG | Start 18 sept
5 ggr | 995 kr | 18.00-21.00
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Mat och miljö
Målet med kursen är att vi ska lära oss
hur man väljer mat som är bra både för
vår hälsa och vår miljö. Hur hittar man
sin egen modell? SMART mat, vad
betyder det?

BROBY | Start 4 nov
5 ggr | 600 kr | 18.00-21.00

LANDSKRONA | Start 10 sept
4 ggr | 790 kr | 13.30-16.00

Matlagning för barn 7-14 år
Är du intresserad av matlagning?
Vill du lära dig hur du kan imponera
på dina föräldrar, syskon och vänner
med fantastiskt god hemlagad mat.
Vi delar lika på kostnaden för maten,
faktura kommer efter kursens slut.
TRELLEBORG | Start 3 sept
8 ggr | 1050 kr | 15.00-17.15

För anmälan och mer information: www.sv.se/skaneland | E-post: skaneland@sv.se | Tfn: 010-703 08 40

INTRESSERAD AV BIODLING?
Blommor & bin i harmoniskt samarbete
Hur fungerar egentligen ett bisamhälle, behövs alla, drottningen, arbetsbin och
drönaren? Denna magiska process kittlar verkligen. Tänk om man skulle börja
med "honungsodling".
Biodling - Föreläsning
LANDSKRONA | Start 21 aug
1 gng | 0 kr | 18.00-19.30

Biodling teori och praktik varannan vecka
HELSINGBORG | Start 15 januari
10 ggr | 1200 kr | 18.30-21.00
HELSINGBORG | Start 22 januari
10 ggr | 1200 kr | 18.30-21.00

Biodling
En nybörjarkurs i biodling som innehåller både teori och
praktik.
Vill ni njuta av att ha några bisamhällen på tomten?
Vill ni höra bisurr i rabatterna?
Vill ni även ägna er åt att njuta av honung och sälja honung?
Ni kanske vill ha många bisamhällen och få en biinkomst?
Vi förbereder er på det bästa sätt. Kursen förbereder dig till att
skaffa bisamhällen som kan samla nektar till just dina
honungsburkar!
Vi använder studiematerial från Sveriges Biodlares
Riksförbund. Ni får även tillgång till fyra erfarna cirkelledare
Per-Eric Cruce (huvudleadre), Annika Bruce, Conny
Svantesson, Mattias Wilkman som reder ut biodlingens
mysterier.
Studiecirkeln är på 12 sammankomster + 3 x praktiskt arbete i
Bigården och ett besök (redskapshandlare)
Tid: 42 studietimmar (Startar oktober 2019 och slutar i början
av juni 2020).
Lokal: SV Biblioteket Bjuv.
Tisdagar, udda veckor, teori och några lördagar praktik.
Tid: 18.00-20.15
Datum 2019: 8 okt, 12 nov.
Datum 2020: 28 jan, 11 feb, 25 feb, 10 mars, 24 mars, 4 april
(lördag), 7 april, 21 april, 5 maj, 16 maj (lördag), 19 maj, 26
maj, 6 juni (lördag).
Antal platser: 12 elever.
Studiecirkeln genomförs i samverkan med Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderåsens Biodlarförening och Bjuvs Bibliotek.

Praktisk kortkurs i biodling-gör en miljöinsats
bli biodlare!
MÖRARP | Start 13 april
5 ggr | 700 kr | 18.00-20.30
MÖRARP | Start 14 april
5 ggr | 700 kr | 18.00-20.30

Biodling nybörjare
ÖRKELLJUNGA | Start 24 september
5 ggr | 650 kr | 18.30-21.00

Biodling nybörjare
LANDSKRONA | Start 6 november
11 ggr | 1000 kr | 18.30-21.00

BJUV | Start 8 okt
15 ggr | 1200 kr | 18.00-20.15

För anmälan och mer information: www.sv.se/skaneland | E-post: skaneland@sv.se | Tfn: 010-703 08 40
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HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Får du ihop livspusslet? Äta rätt, må bra i kropp och själ – det vill ju alla!
Hitta din yogakurs, delta i en samtalscirkel eller lär dig hur du blir höstfin med hjälp av örter.
Se vad som passar in på dig. www.sv.se/skaneland
Livsstil och hälsa
Vi samtalar om ämnena kost, motion,
stress, sömn och återhämtning. Syftet
med cirkeln är att öka medvetenheten
om hur vår livsstil påverkar vårt
mående och vår vardag och få tankar
och idéer om olika alternativ.
Varannan vecka
Kursmaterial delas ut under kursens
gång.
Kursledare: Malin Hansson,
Lic. Kost-och livsstilsrådgivare,
Dipl. Mindfulness-instruktör och
Dipl. Hälsoinspiratör
LANDSKRONA | Start 3 sept
5 ggr | 900 kr | 18.00-19.30

YinYoga
YinYoga är en stillsam och behaglig
yoga form, den är för dig som vill släppa
på stress i sinnet och i den fysiska
kroppen.
YinYogan går på djupet och görs i
sittande och liggande positioner som
hålls under längre tid. Med hjälp av
kuddar och filtar töjer vi försiktigt i de
djupare delarna av kroppen, såsom
bindväv, leder och ligament. Vilket
leder till att vi blir mer rörliga och
smidiga. Vi utför positioner som är
koncentrerade till höfter, rygg och axlar.
Andningsövningar och kortare
meditationer ingår.
SPF Seniorerna medlemmar betalar
endast 850 kr, uppge medlemskap vid
anmälan.
HELSINGBORG | Start 25 sept
8 ggr | 890 kr | 17.00-18.00
HELSINGBORG | Start 25 sept
8 ggr | 890 kr | 18.15-19.15

Gravidyoga
Genom gravidyoga förbereder du dig på
ett positivt sätt både fysiskt och mentalt
inför förlossning och tiden därefter.
Gravidyoga rekommenderas från och
med gravid vecka 14 och så länge du
orkar, ingen tidigare yogaerfarenhet
krävs. Medtag yogamatta och en mjuk
kudde.
För mer info www.yogatree.se
TRELLEBORG | Start 27 aug
5 ggr | 1195 kr | 19.00-20.30

Hathayoga och avslappning
Skapa balans i kroppens
"energisystem" för att uppnå fysisk
och psykisk hälsa.
Hitta ett större lugn inom sig själv, få
en bättre kroppsmedvetenhet, rörlighet
och balans.
Landskrona | Start 11 nov
8 ggr | 900 kr | 18.15-19.30

Cirkelledare
Är du eller vill du bli cirkelledare?
Vår ambition är att ge de bästa förutsättningarna för dig som
cirkelledare att utvecklas i din roll och ditt uppdrag.
Cirkelledarens engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är
grunden för utvecklingen av verksamheten. Därför satsar vi på dig!
Vi erbjuder dig som är, eller vill bli, cirkelledare en inspirerande,
kostnadsfri, utbildning inför ditt uppdrag. Ordinarie pris ca 2 000 kr.
Anmäl ditt intresse redan idag!
Kontakta oss så tittar vi på vad som passar just dig!
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För anmälan och mer information: www.sv.se/skaneland | E-post: skaneland@sv.se | Tfn: 010-703 08 40

FÖRELÄSNINGAR PÅ SV SKÅNELAND, HÖSTEN 2019
Smaksafari
Upptäck de österlenska mattraditionerna! Njut av god mat och upptäck den skånska
måltidskulturen på trevliga Österlen Kokkonst. Under ett par timmar får du lära känna den
österlenska kulturhistorien kring mat och dryck.
Vi inleder med en spännande rundvandring på gården. Du får provsmaka råvaror och maträtter
som var vanliga förr. I allmogeträdgården får du veta mer om kogefruarna, och i örtagården lär
du dig vilka kryddor som ansågs vara extra viktiga hos de skånska bönderna förr i tiden.
Efter rundvandringen serveras en måltid lagad av råvaror från österlenska mathantverkare.
Maria Persson

Söndag 6 oktober | kl. 14.00-16.00 | 395 kr | Tommarp

Groddar och skott är framtidens mat
Ökad medvetenhet om hälsa och miljö skapar nya utrymmen för ny spännande mat. Groddar
och skott benämns i många studier vara just den formen då grönsaken är som nyttigast, nästan
som små näringsbomber. Det är hälsosamt för både kropp och själ. Det är magiskt att på bara
några dagar se fröna börja spira och växa. Verkligen härodlat! Du får lära dig varför och hur du
odlar dina egna groddar och skott. Annika Christensen är känd för sina Dagbokssidor i Allt om
trädgård, Instagram: @annikasnaturligating

Annika Christensen

Torsdag 17 oktober
| kl. 18.00-21.00 | 395 kr | Helsingborg
Torsdag 7 november | kl. 18.00-21.00 | 395 kr | Kristianstad
Torsdag 21 november | kl. 18.00-21.00 | 395 kr | Trelleborg

Rapsens väg från frö till flaska
I maj blommar rapsen härligt gul på fälten. Innan vi får njuta av blomningen händer det mycket
på ett lantbruk, allt från jordbearbetning till sådd. Följ med en rapsbondes vardag. Från när
fröna kommer in till oss efter skörden i augusti, till torkning och rensning, pressas till gyllene
olja för att till sist fyllas på flaska i vår nya fyllningslinje. Vi pratar om vad rapsolja kan användas
till, allt från matolja till kosmetik. Efter visningen kallpressar vi vår egen rapsolja.
Följande ingår: Rapsinspirerad eftermiddagsfika, visning i produktionen från frö till flaska,
kallpressning av egen rapsolja, botanisering och provsmakning i gårdsbutiken.
Gunnarshögs Gård

Emma Severinsson

Söndag 29 september | kl. 13.00-15.00 | 200 kr | Hammenhög

Att ta vara på friheten
2019 är det 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösträtt. Detta skedde såklart inte helt smärtfritt!
Emma Severinsson berättar om hur rösträtten för kvinnor debatterades efter att den gått
igenom, säg - var det inte onödigt att kvinnor fick rösträtt, det var väl lika bra att bara ge en
extra röst till männen? Var det inte så att alla politiskt engagerade kvinnor egentligen bara ville
gifta sig med en politiker? Eller var det så att rösträtten var en frigörelse med stor betydelse?
Emma Severinsson är doktorand i historia och har även studerat litteraturvetenskap och
genusvetenskap. Hennes historiska intresse kretsar främst kring 1900-talshistoria och med
fokus på populärkultur, mode, genus och queer.
Tisdag 22 oktober | kl. 19.00-20.30 | 150 kr | Höllviken

Mat, motion, mental hälsa - Livskonst för ett rikare liv
Vetenskap för köksbordet. Skapa en vardag med guldkorn!
"Ät dig frisk" handlar om att förena" Matglädje" med "hälsosamt"!
Med ny vetenskap visar jag hur rätt kost ökar ditt välbefinnande och immunförsvar och vi kan
återupptäcka äkta smak.
Föråldrat lagstiftning mot tillsatser, fusk och lögn i matbranschen försämrar många
människors vardag. Jag kommer att identifiera några "värstingar" och lyfta fram bra alternativ.
Wolfgang Heu

Torsdag 26 september | kl. 16.00-17.30 | 100 kr | Helsingborg

För anmälan och mer information: www.sv.se/skaneland | E-post: skaneland@sv.se | Tfn: 010-703 08 40

7

Konst, måleri & konsthistoria
Encaustic Art - Måla med vax
En frigörande konstform, där du kan
leka och testa dig fram till ett motiv.
Detta är en kurs som passar för alla,
oavsett om du är en van målare eller
inte har någon tidigare erfarenhet alls.
Inga förkunskaper krävs. Kursens mål
är att komma igång att måla med färgat
vax med hjälp av strykjärn och
styluspenna!
Komplett startkit ingår i kursavgiften.
Ledare Runar Englund är konstnär med
ett brinnande intresse för sin konst.
Så underbart roligt! Förlösande! Tiden
bara försvann! Jag vill gå en sån här
kurs igen!
SIMRISHAMN | Start 14 oktober
3 ggr | 1790 kr | 18.00-21.00

Dansk konsthistoria
-Från guldålderskonstnärer till
Skagenmålare
I ord och bild presenteras den danska
konsten under 1800-talet.
HÖÖR | Start 16 oktober
6 ggr | 650 kr | 13.30-15.00

Mandalamålning
Skapa din egen mandalamålning. I
denna form av skapande utgår vi från
cirkelns mitt och vi glömmer tid och
rum. Akvarellpapper, linjal, penna,
passare och suddgummi är det enda vi
behöver för att skapa vårt mönster, som
vi sen ska färglägga med guachfärger.
Googla gärna 'mandalamålning' för att
se vad det är och hur andra har
gjort eller besök www.mandalakonst.se
HÖRBY | Start 26 augusti
10 ggr | 0 kr | 13.00-16.30
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Konst och arkitektur i
efterkrigstidens Amerika
Varannan vecka.
Cirkelledare Ulla Tengberg, har arbetat
drygt 20 år på Eslövs Folkhögskola med
ämnen som konsthistoria, arkeologi,
antikens historia och kulturhistoria.

Måleriets historia en
omfattande inventering
av Europas måleri sedan
1200-talet
Träffarna är i föreläsningsform i
samarbete med Förbundet Tanke och
Känsla.

SVALÖV | Start 26 september
6 ggr | 700 kr | 09.30-12.00

Klippan | Start 11 oktober
8 ggr | 1200 kr | 09.30-12.00

Måleriets historia- Chagall och
tidigt rysk måleri under 1900talet
Unika föreläsningar med bilder och
berättelser om ryska målare och om de
starka känslouttryck som finns i ryskt
måleri.
LEDARE: Benkt Engquist
Träffarna är i föreläsningsform i
samarbete med Förbundet Tanke och
Känsla.

Fritt måleri för barn och
ungdom 10-15 år
Måla dina egna tavlor! Du lär dig
utveckla din kreativa förmåga via färg,
form och din egen fantasi. Du får måla i
olika tekniker tex akryl, olja och
akvarell. Du kommer även att få lära dig
att teckna.
Ta med eget material. (Om man är ny,
så finns material att tillgå vid första
träffen).

HELSINGBORG | Start 9 oktober
8 ggr | 1200 kr | 10.00-12.30

TRELLEBORG | Start 6 september
10 ggr | 995 kr | 15.30-17.00

Måla på siden
Vi lär oss baskunskaper i sidenmålning
och avslutar med eget projekt.
Målet är att lära känna sidenmålning
och dess möjligheter. Vi provar på
akvarellteknik, gutta teknik och andra
fria tekniker. Efter kursen har du
baskunskaper och kan fortsätta själv
med sidenmålning.
Viktigt att veta
Kostnad för material tillkommer ca
250-400 kr, beroende hur mycket man
använder. Betalas direkt till ledaren.
Ta med förkläde och om du vill hårtork/
till snabbtorkning av tyget.
LANDSKRONA | Start 12 september
6 ggr | 1100 kr | 18.00-20.30

För anmälan och mer information: www.sv.se/skaneland | E-post: skaneland@sv.se | Tfn: 010-703 08 40

FÖRELÄSNINGAR - SV SKÅNELAND, HÖSTEN 2019
Är det tiden som är förvirrad eller är det faktiskt jag?
Vi lever i en tid av krav. Krav på oss själva och krav från omgivningen. En tid som tycks gå allt
snabbare och där jagandet är en del av livet. Jakten på lycka, pengar, mer tid och bekräftelse.
Vad händer om vi inte stannar upp och gör val som är bra för oss och alla i vår närhet?
Om vi inte ställer oss frågor som: Varför? Och vem är jag i allt detta?
Är vi redo att ta beslut som gynnar vårt inre och vår hälsa innan det är för sent. Vi har ett val.
Vad du väljer är upptill dig?
Micke Gunnarsson är föreläsare, författare och en stor inspiratör via sociala medier.
Micke Gunnarsson

Tisdag 24 september | kl 19.00-21.00 |

Pris: 195 kr | HÖLLVIKEN

Görhan Hellström

Österlens bortglömda historia
En föreläsning om den gömda och bortglömda historien om vikingatiden och den tidiga
medeltidens liv i Sydöstra Skåne. Österlen och sydöstra Skåne har en unik historisk berättelse
som formades från år 950 och tre hundra år framåt och som skiljer sig från resten av Skåne.
Föreläsningen bygger på Görhan Hellströms bok och bilder ”Österlens historia. Från år 950 till
1250”. Han pratar också om de stora monumentala skeppssättningarna.
GÖRHAN HELLSTRÖM är författare och dramatiker men har varit verksam som föreläsare i
arbetslivet.
Onsdag 30 oktober
| kl 18.30-20.30 | Pris: 150 kr | SIMRISHAMN
Torsdag 14 november | kl 18.30-20.30 | Pris: 150 kr | YSTAD

Spedetröjor ur ett kulturhistoriskt perspektiv
Föredraget handlar om hantverkskunskap, men kanske ändå främst om att presentera ett stycke
tämligen okänd skånsk kulturhistoria. De skånska kvinnorna använde Spedetröjan från slutet av
1700-talet fram till 1900-talet. Varje tröja är unik och ingen är den andra lik.
Föredraget innehåller bildspel och olika spedetröjor i olika material.
- En kort historisk bild av vad som påverkat Spedetröjans tillblivelse och uttryck
- En presentation av vad en skånsk Spedetröja är.
- Ett sätt att förvalta vårt textila kulturarv.
Inger Olsson

Söndag 8 dec | kl 14.00-16.00 | | Pris: 175 kr | YSTAD

Självmedkänsla
Självmedkänsla handlar om att lära sig möta svåra tankar och känslor med vänlighet, värme och
förståelse, så att vi kan lugna och trösta oss själva när vi har det svårt. Vi är ofta kritiska och
hårda mot oss själva kring det vi upplever, tänker och känner i stunden och behöver hitta andra
sätt att hantera dessa saker så att vi kan ta hand om oss själva när vi verkligen behöver det. Vi
behöver också få en ökad förståelse för vad som aktiveras inom oss när vi blir stressade och att
den här inre kritiska rösten egentligen från början har ett gott syfte så att vi kan möta den på ett
nytt sätt. Få den att lugna ner sig och bli mindre krävande och till och med stöttande.
Annelie
Abrahamsson

Måndag 4 november

| kl 18.30-20.00 | Pris: 150 kr | HELSINBORG

Måndag 18 november | kl 18.30-20.00 | Pris: 150 kr | TRELLEBORG

Vi är eldsjälarnas bästa vän!

Vi stödjer den ideella verksamheten. För att kunna göra verklig skillnad behöver föreningar verktyg,
samarbete och hitta former för sitt engagemang. Vi erbjuder föreningsutveckling och pedagogiska verktyg
så att de kan bli och fortsätta vara en stark lokal kraft. Samarbeta med oss!

För anmälan och mer information: www.sv.se/skaneland | E-post: skaneland@sv.se | Tfn: 010-703 08 40
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DIGITAL TEKNIK I VARDAGAEN
Är du nyfiken på sociala medier
eller vill du fördjupa de kunskaper
du redan har?
Hur tar du hand om dina digitala
bilder på bästa sätt?
Hos oss hittar du allt från
grundläggande datakurser till hur
du hanterar Skånetrafikens app!
Se vad vi har att erbjuda på
www.sv.se/skaneland
Facebook grund
Vill du veta mer om Facebook och
Messenger?
Hur det fungerar och används i dag av
alla företag och myndigheter.
Gör dina personliga inställningar i
Facebook, säkerhet mm.
Ta med dator och SmartPhone
SPF Seniorerna medlemmar betalar
endast 750 kr, uppge medlemskap vid
anmälan.
Kursledare: Bengt Bengtsson fotograf
med lång erfarenhet av it och
datorvana. 50 år som fotograf och 25
års datorvana.
HELSINGBORG | Start 21 okt
3 ggr | 800 kr | 10.00-12.30

10

Från kameran till datorn endagskurs
Vill du ha mer kunskap om hur du på
bästa sätt får över dina bilder från
kameran till datorn och hur du förvarar
dem på ett säkert sätt. Med bibehållen
kvalité.
Hantering av minneskort, hårddiskar
och molntjänster.
Vi tittar på olika metoder och hur du
kan sortera dem för att lätt hitta dem.
Förkunskaper grundläggande
filhantering i den egna datorn.
Kursledare
Bengt Bengtsson fotograf med lång
erfarenhet av it och datorvana. 50 år
som fotograf och 25 års datorvana.
Cirkelledare för mobiltelefoner,
surfplatta, datorn, Facebook och
digitalfoto.
Ta med kamera och egen laptop, ev.
anslutningssladdar.
Materialet finns även för gratis
nedladdning på internet.
Svartvita kopior ingår.
ÄNGELHOLM | Start 26 nov
1 gng | 450 kr | 11.00-14.00

Bildbehandling av digitala
foton med Photoshop Elements
Jackie Skargren visar och lär ut hur
man använder programmet Photoshop
Elements.
BROBY | Start 11 sept
7 ggr | 1200 kr | 10.00-12.15

Bildbehandling av digitala
foton med Photoshop
Hur man bygger upp en fotopärm av
sina digitala foton för visning i dator/
fotopapper.
Vi arbetar också med att förändra och
redigera dina foton i Photoshop.
HÄSSLEHOLM | Start 12 sept
7 ggr | 1200 kr | 15.30-17.45

HELSINGBORG | Start 21 okt
1 gng | 450 kr | 13.00-16.00

För anmälan och mer information: www.sv.se/skaneland | E-post: skaneland@sv.se | Tfn: 010-703 08 40

FÖRELÄSNINGAR - SV SKÅNELAND, HÖSTEN 2019

Anna-Lena Brundin
& Jan Sigurd

Show i juletid med Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd
En underhållande julshow på högsta nivå med sång och musik, stand-up och sketcher. AnnaLena Brundin och Jan Sigurd har ett trivsamt och varmt tilltal, som träffar rätt hos all publik.
Räkna med en riktigt mysig show i juletid på mysiga Hermanstorpsgården.
Lite fakta om Anna-Lena och Jan:
Anna-Lena Brundin blev folkkär som ena halvan av Nancy & Carina i teveserien Daily Live på
slutet av åttiotalet – senare som mamma i Mysteriet på Greveholm.
Jan Sigurd jobbade med Monica Zetterlund i föreställningen ”Zetterlund & Sigurd” samt på
hennes avskedsturné.
Torsdag 28 november | kl. 19.00-21.00 | 195 kr | Vellinge

Vår bästa tid - Jubileumsturne med Rickard Söderberg mfl
Många underbara och älskade artister har beträtt operahusets tiljor genom tiderna.
Under ledning av den folkkäre tenoren Rickard Söderberg får vi höra några av de stora
musikallåtarna, de pampigaste operakörerna och de mest kända visorna som framförts under
teaterns sju decennier långa repertoar. Och kanske en och annan sång där även publiken får
ta ton.
När operahuset fyller 75 år vill Malmö Opera fira i hela Skåne. Med på turnén är också de
ljuvliga operasångarna Elisabet Einarsdottir, Caspar Engdahl, Kristine Nowlain och Saara
Rauvala, som går andra året på Malmö Opera Academy.
Rickard Söderberg
mfl

Måndag 7 oktober | kl. 19:00-21:00 | 250 kr | Vellinge

Örtmedicin och naturlig läkekonst
Ett föredrag om folkmedicin och hälsa. Naturmedicin är mycket mer än örter. Det är läran om
livet och livskunskap. Vi kan genom att lägga vårt hälsopussel finna det som skapar hälsa och
livskvalité i vardagen.
Ann driver i Göingeskogen ett hälso- och kulturcenter. Hon har under 30 år studerat och arbetat
med naturmedicin, hälsa, friskvård och personlig utveckling.
Ann Jönsson - Naturmedicinska Akademin
Ann Jönsson

Tisdag 17 september | kl. 19.00-21.00 | 195 kr | Köpingebro, Ystad

Allt mellan himmel och jord
Hjärtligt välkommen till en magisk och hjärtego kväll med Randi Kibsgård. En kväll du sent
kommer att glömma! Ett föredrag med Randi är proppfullt med klokheter och inspiration.
Det blir verkligen en mix av "Allt mellan himmel och jord".
"Alla föds mediala, men alla kan inte använda sig av det. Min uppgift är att få människor till att
förstå att de har sin kunskap inom sig, bara de börjar lyssna på sin inre röst. Det låter svårt, men
det är det inte. Alla kan, bara man tror på sin egen förmåga. Svårare än så är det inte och min
uppgift är att hjälpa till, helt enkelt.”
Randi Kibsgård

Tordag 5 december | kl. 19:30-21:00 | 195 kr | Trelleborg

För anmälan och mer information: www.sv.se/skaneland | E-post: skaneland@sv.se | Tfn: 010-703 08 40
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DIVERSE INFO

ANMÄLNINGSVILLKOR
Din anmälan är bindande.
Du har möjlighet att ångra din anmälan inom 14 dagar
från den dag vi bekräftat din anmälan.

MÄSSA FÖR RES- & LIVSLUST (SPF)
Malmö Arena | 3 okt | kl. 10.00 – 15.00
Restaurang Palissad
Arenagatan 15 Malmö.
Möt utställare inom resor, kultur, boende, motion &
friluftsliv, skönhetsvård och hjälpmedel
Seminarier på mässan
11.00 "Anita Ekberg, Den sista divan” - Lars Hector
13.00 "Hovmästaren i ”Vår tid är nu” - Rasmus Troedsson
Mässan är öppen för alla. Fri entré.
Välkomna!

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss
detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper
ut genom att kontakta oss direkt.
Din ångerrätt är förbrukad efter att ångerfristen löpt ut
om inte särskilda skäl föreligger såsom, egen eller
närståendes sjukdom styrkt med sjukintyg, brand i egna
hemmet eller annan jämförbar anledning som inte gått att
förutse.
Vid återtagande av anmälan, utan speciella skäl, kommer
betalningsansvar föreligga.
För fullständiga anmälningsvillkor se:
www.sv.se/om-sv/svs-anmalningsvillkor/

Få platser kvar!
Akvarell och oljemålning
ÄNGELHOLM | Start 12 sept
10 ggr | 1300 kr | 10:00

Bilderna berättar, konstspår i
historien
HELSINGBORG | Start 8 okt
5 ggr | 630 kr | 10.00

Bildskola för vuxna
HÄSSLEHOLM | Start 16 sept
7 ggr | 820 kr | 18:30
HÄSSLEHOLM | Start 18 sept
7 ggr | 820 kr | 13:30

Dans Let´s dance
YSTAD | Start 15 sept
10 ggr | 100 kr | 18:00

Engelska B1-B2
HÄSSLEHOLM | Start 17 sept
12 ggr | 950 kr | 16:50

Klädsömnad
HÖRBY | Start 4 sept
10 ggr | 950 kr | 18:30
12

Konst och arkitektur i
efterkrigets Tyskland och
Österrike
ESLÖV | Start 30 sept
6 ggr | 650 kr | 10:00

Konst och arkitektur i
efterkrigstidens Amerika
LANDSKRONA | Start 25 sept
6 ggr | 700 kr | 09:30

Medicinsk qigong
TRELLEBORG | Start 23 aug
15 ggr | 635 kr | 10:00

Måleriets historia
ÄNGELHOLM | Start 11 okt
8 ggr
1300 kr | 13:30

Skånskt yllebroderi
SIMRISHAMN | Start 19 sept
5 ggr | 595 kr | 18:00

Släktforskning, avancerad
handstilstolkning

Släktforskning,
handstilstolkning fortsättning
KRISTIANSTAD | Start 13 sept
7 ggr | 1050 kr | 13:00

Släktforskning,
handstilstolkning och tema
KRISTIANSTAD | Start 2 sept
7 ggr | 1050 kr | 14:00

Spanska B1
HÄSSLEHOLM | Start 17 sept
12 ggr | 950 kr | 18:30

Square Dance +, A 1
KRISTIANSTAD | Start 25 aug
8 ggr | 0 kr | 12:00

Tyska B1
HÄSSLEHOLM | Start 18 sept
12 ggr | 950 kr | 18:30

Vävcirkel ht 2019
KRISTIANSTAD | Start 26 aug
12 ggr | 1100 kr | 18:00

KRISTIANSTAD | Start 6 sept
7 ggr | 1050 kr | 11:00

För anmälan och mer information: www.sv.se/skaneland | E-post: skaneland@sv.se | Tfn: 010-703 08 40

KREATIVITET OCH SKAPANDE
Måla, skriva eller kanske skapa ett vackert blomsterarrangemang?
I vårt utbud hittar du flera kurser som väcker skapandelust – både för dig som är nybörjare
och dig som redan är igång. Hitta alla våra kurser på www.sv.se/skaneland
Workshop Gör din egen glass
Ni lär er grunderna i glassmakeri. Vi går igenom de mest
kritiska momenten och balanserar torrhalt och fetthalt.
Teorin och en USB sticka med en torrhets tabell får ni med
er hem och vi fokuserar på de praktiska momenten.
Smaksättning sker med bär, kryddor och choklad.
Ni får även glass med er hem.
Österlenkryddor vann SM-guld i tävlingen
SM-Mathantverk 2018. Vinnaren korades till
Saffransglass med salmbärskompott.
Ni kommer bli bjudna på lunch och fika.
KÖPINGEBRO | Start 16 nov
1 gng | 1395 kr | 09.00-16.00

Silversmide
Vi lär oss tillverka smycken och corpus arbeten i silver.
Lär dig tekniken från grunden och få egen tillverkade
smycken och konstverk som är formade som du vill.

KÖPINGEBRO | Start 26 okt
1 gng | 1395 kr | 09.00-16.00

Förkunskaper: Inga eller begränsade
Materialkostnad tillkommer samt ett eget verktygs-set vid
första sammankomsten (ca 775:-)
TRELLEBORG | Start 16 sept
10 ggr | 1750 kr | 15.00-17.15
TRELLEBORG | Start 18 sept
10 ggr | 1750 kr | 18.30-20.45

Obligatorisk anmälan
till samtliga cirklar, kurser
och föreläsningar
www.sv.se/skaneland

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt.
Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan.
Cirkelstarter är preliminära.
Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart.
Vi kontaktar dig om något ändras.
Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.

För anmälan och mer information: www.sv.se/skaneland | E-post: skaneland@sv.se | Tfn: 010-703 08 40
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SPRÅK

SLÄKTFORSKNING
Släktforskning i Cirkel? Vi hjälper dig igång eller vidare.
Hitta dina rötter med hjälp av program och kyrkböcker via
datorn. Det finns många fler cirklar i släktforskning.
Se fler på: www.sv.se/skaneland

Vill du lära dig ett helt nytt
språk?
Eller behöver du bara
fräscha upp dina gamla
kunskaper inför en resa?

Att börja släktforska

Oavsett så erbjuder vi
kurser i franska, engelska,
tyska, italienska och
spanska.

DEGEBERGA | Start 28 aug
1 gng | 0 kr | 14:00-15:00
KRISTIANSTAD | Start 29 aug
1 gng | 0 kr | 15:00-16:00

Se hela vårt utbud på:
www.sv.se/skaneland

ÅHUS | Start 7 sept
1 gng | 0 kr | 13:00-16:30

Turistspanska nybörjare
Introduktion i släktforskning
KRISTIANSTAD | Start 19 okt
1 gng | 300 kr | 13.00-17.00

...Fördjupa dig i
emigrantforskning

...Nybörjare

Vad hände med dina emigrerade
släktingar? Kom de fram till Amerika?
Vi fördjupar oss i passagerarlistor,
folkräkningslängder, vital records
(födda, vigda och döda), kyrkoböcker
och mycket mer i USA. Förkunskaper:
Du har släktforskat förut men kanske
fastnat och behöver en ny skjuts i din
släktforskning.

Tekniken vid släktforskning och hur
man går till väga är väldigt viktig.
Genomgång av kyrkböcker och hur de
är upplagda. Du får även lära dig läsa
gammal handstil.
Tips för släktforskning med DNA.
Alla börjar forska på sin egen släkt
med individuell hjälp från kursledare.
KRISTIANSTAD | Start 12 sept
7 ggr | 1250 kr | 14.00-17.00

Datorvana krävs. Ta med egen laptop.

Du lär dig ord och fraser genom
olika övningar samt dialoger.
Målet är att bygga upp ett
ordförråd och lära sig vanliga
fraser för att kunna prata och
förstå.
HELSINGBORG | Start 4 okt
10 ggr | 1300 kr | 10.30-12.00

Turistspanska fortsättning
HELSINGBORG | Start 16 sept 10
ggr | 1300 kr | 17:30-19:00
HELSINGBORG | Start 23 sept 10
ggr | 1300 kr | 14:00-15:30

ESLÖV | Start 1 okt
5 ggr | 1095 kr | 18.30-20.45
HELSINGBORG | Start 2 okt
5 ggr | 1100 kr | 15.45-18.00

...Handstilstolkning och teman
Lär dig tolka olika handstilar från 1600
till 1800 -tal. Ett måste för dej som vill
komma vidare i din forskning.

Spanska nybörjare
LANDSKRONA | Start 16 sept
10 ggr | 1300 kr | 18:15-19:45

Engelska nivå A1
(ej nybörjare!) varannan vecka
HELSINGBORG | Start 2 okt
5 ggr | 690 kr| 11:00-12:30

KRISTIANSTAD | Start 5 sept
7 ggr | 1050 kr | 14.00-17.00
KRISTIANSTAD | Start 10 sept
7 ggr | 1050 kr | 17.30-20.30
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MUSIK

För att samarbeta med oss startar man en studiecirkel. Att starta studiecirkel kostar ingenting – vårt jobb är att hjälpa
människor att mötas och utvecklas tillsammans. Läs mer om var vi finns, festivaler, speltillfällen, sköna intervjuer med band
mm på vår hemsida för musiken: www.svmusik.se
Är du sugen på att vara med och forma musiken i SV Skåneland?
Kontakta oss!

Michelle Sandberg
Kontaktperson för musik SV Skåneland

ÖVRIGT
Motorsågskörkort A + B intensiv
Kursen förbereder deltagarna inför Säker Skogs prov i
Motorsågskörkortet A+B och avslutas med uppskrivning
och praktiska prov i skogen.
Kursen är planerad den 21-22/9 + en dag till 28 eller
29/9. Uppkörning prel. måndagen 30/9 klockan 08.00 17.00 i Hishult. I Hishult finns möjligheter till
övernattning.
Kontakta kursledaren. John-Arne Larsson 0706-460280.
För mer information om projektet se www.sakerskog.se
HISHULT | Start 21 sept
4 ggr | 5500 kr | 08.00-17.00

Bygg en trygg ekonomi
Hur kan du trygga din privatekonomi? Är du osäker på alla
svåra ord som bankfolk svänger sig med?
Hur sparar man till sin dröm? Hur gör man en budget?
Vad är en trygg anställning? Vad och när är ett lån bra?
Förståelse av juridik i vardagen.
Hur och när ska man börja bry sig om sin pension?
'Mitt mål med kursen är att deltagarna ska känna sig trygga
i sina ekonomiska beslut. De ska få tips och råd om hur man
genom klokare vardagsbeslut kan nå sina mål och drömmar
med ett förstärkt ekonomiskt tänk.
TRELLEBORG | Start 27 aug
8 ggr | 790 kr | 18.00-20.00

Adoptionskurs för blivande adoptivföräldrar
Att bli förälder till ett barn som redan finns.
Är ni i tankarna att adoptera och behöver mer
information om hur processen går till. Då har du hittat
rätt!
Eslöv | 5-6 okt, 19-20 okt | 3200 kr

För anmälan och mer information: www.sv.se/skaneland | E-post: skaneland@sv.se | Tfn: 010-703 08 40
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Telefon: 010-703 08 40

Telefontider:
Må-To 09.00-16.00
Fre 09.00-12.00

E-post: skaneland@sv.se
www.sv.se/skaneland

Våra bemannade kontor hittar du i:
Eslöv, Ystadvägen 10 (fr.o.m 1 sept)
Helsingborg, Garnisonsgatan 7A
Kristianstad, Östra Vallgatan 10
Ystad, Spanienfararegatan 9 (fr.o.m 1 sept)
Öppettider: Enligt överenskommelse.

Ny adress fr.o.m 1 sept. 2019!
Studieförbundet Vuxenskolan
Ystadvägen 10
241 38 Eslöv

