Studieprogram
Hösten 2021 Blekinge

Plats för folkbildning

Innehåll
ANMÄLAN
Anmälan sker på
www.sv.se/blekinge, på
telefon 0771- 210 400 eller
vid personligt besök.
Kallelse/faktura skickas inför
kursstart i första hand med
e-post annars med brev. Om du
gör din betalning via Klarna,
kommer kallelsen direkt.
SV kan tvingas ställa in en kurs
före start om det inte blivit
tillräckligt antal deltagare. Du
har då rätt att återfå betald
avgift.
AVBOKNING-AVANMÄLAN
Anmälan är bindande. Återbud
ska lämnas senast två veckor
innan kursstart. Mer info om
våra avbokningsregler hittar du
på vår hemsida www.sv.se/
blekinge.
STUDIEMATERIAL
Kostnad för studiematerial som
litteratur, råvaror, drönare etc
ingår ej i deltagaravgiften om
inget annat anges.
STUDIETIMME
En studietimme är 45 minuter.

Vi reserverar oss för eventuella
ändringar eller felaktiga uppgifter.
Uppdateringar sker kontinuerligt med
nya kurser för aktuell information se
vår hemsida www.sv.se/blekinge
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FÖRSÄKRING
Som deltagare är du försäkrad
för olycksfall under studietiden,
samt under färd till och från
kurslokalen.
STUDIELOKAL
Kontrollera noga vilken lokal din
kurs är förlagd till. Information
hittar du på din kallelse.
PERSONUPPGIFTER
På sv.se/dataskydd kan du läsa
om hur vi behandlar dina
personuppgifter.
Mer information om våra
anmälningsregler finns på
vår hemsida
www.sv.se/blekinge
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En stor del av våra studiecirklar och
kulturarrangemang anordnas
tillsammans med de ca 220 föreningar
som SV samarbetar med. Vill du
starta en förening, kontakta oss.

Hittar du inte det du söker i vårt
studieprogram? Starta en egen
studiecirkel! Välkommen in till något
av våra kontor och berätta hur ditt
behov ser ut. Vi hjälper dig gärna!

Äntligen...
Nu öppnar vi upp för fysiska träffar igen. Som vi har
längtat!
Vi kommer att fortsätta att anpassa oss efter rådande
restriktioner, vi vill att du som deltagare ska känna dig
trygg. I höst känns det extra viktigt att få umgås,
utvecklas och lära något nytt. Där fyller vi som
studieförbund en viktig roll för dig. Med höstens program
vill vi bjuda in dig till ett fint utbud av kurser och
föreläsningar.

SV Blekinge hälsar dig varmt välkommen till oss och
hoppas att du ska hitta det som väcker din lust och
nyfikenhet. Låt dig inspireras av höstens studieprogram!
Med hopp om att vi återigen kan ses och mötas i höst.
Välkommen till SV!
Elsa Zackheden
Verksamhetsutvecklare

I programmet ser du vilka kurser som är digitala, de är
utmärkta med en "gul symbol" framför kursen. Vissa
kurser är både fysiska och digitala. För att medverka i en
digital kurs krävs en dator, surfplatta eller smartphone
samt tillgång till internet. Kurser med en "röd symbol" är
nya för hösten.
Följ oss gärna på sociala medier och vår hemsida där vi
löpande uppdaterar våra aktuella kurser och
föreläsningar.

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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Höstens kurser
KONST
Blyertsteckning
Grunderna i hur man kan använda
blyertspennan som verktyg genom
olika hårdhetsgrader, skuggningar,
studier av föremål och människans
proportioner.
Karlshamn, Olofström, Sölvesborg,
helgkurs
2 ggr | 650 kr
Ledare: Elin Stålhand

Skissteknik
Grunderna i skissteknik.
Komposition, kontraster, skuggor
och grånyanser. Lär känna blyerts,
kol och hur man använder
pennornas olika hårdhet.
Ronneby, helgkurs
3 ggr | 550 kr
Ledare: Anders Högblom

Teckningskurs med Irina
Övningar i teckning med kol eller
blyerts. Grunder inom modellteckning, genomgång av anatomi.
Proportioner och perspektiv är
viktiga delar som ingår.
Karlskrona
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Irina Novokrescionova

Karikatyr och
satirteckning
Vad är värt att skämta om? Vi
tecknar personer och annat så det
ska locka till humor.
Ronneby
3 ggr | 550 kr
Ledare: Anders Högblom

Kroki

Skapa utifrån känsla

Snabba skisser av levande modell.
Karlskrona, helgkurs
3 ggr | 1200 kr
Ledare: Irina Novokrescionova

Målning i akryl, en resa i färgens
magi.
Karlshamn, helgkurs
1 ggr | 300 kr
Ledare: Maria Franzén

Målning i olika tekniker
Prova på olika tekniker som
akvarell, olja, akryl och teckna med
blyerts. Se vår hemsida för mer
info! SV har kursen för dig som är
nybörjare eller har erfarenhet
sedan tidigare.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Sabrina Tafuro, Bob
Matson, Anders Högblom

Målning i akryl och olja
Upptäck och utforska färgens
möjlighet och utveckla din kreativa
förmåga och lust att måla.
Sölvesborg, helgkurs
2 ggr | 650 kr
Ledare: Ingrid Andersson
Himmelstad

Akvarellmålning & kunskap
om vår Blekingska natur
Låt den underbara blekingska
naturen inspirera till fantastiska
akvarellmålningar. Fika och lunch
ingår.
Möcklö, helgkurs
2 ggr | 2100 kr
Ledare: Maria Petersson, Urban
Emanuelsson

Konsten att skriva vackert. Enkla
grunder i textning.
Karlskrona, Karlshamn
5, 1 ggr | 800, 225 kr
Ledare: Ann-Sofie Svedström, Sofie
Håkansson

Konstgrafisk tryckteknik
Grundläggande kunskap i:
- Torrnål, ristning med vasst
nålverktyg på plåt, helt manuell
metod.
- Fotopolymer etsning, bildförlaga
överförs till ljuskänslig plåt.
- Infärgning och tryckteknik.
- Papperskunskap.
Ett unikt tillfälle att bekanta sig
med grafikverkstaden eftersom
verkstaden enbart hyrs ut till
konstnärer som behärskar tekniken,
verktygen och maskinerna.
Kursen sker i samarbete med
Kulturcentrum.
Ronneby Kulturcentrum, helgkurs
2 ggr | 2190 kr
Ledare: Anita Larsson

Akvarellhelg i Blekinge
Välkommen att måla akvarell
alldeles intill vattnet! Teori blandas
med praktiska övningar, inom- och/
eller utomhus. Fika och lunch ingår.
Järnavik, helgkurs
2 ggr | 2450 kr
Ledare: Magnus Petersson

Miniatyrmålning, figurer
för brädspel
Kursen för dig som har köpt ett
brädspel med miniatyrer och vill
lära dig grunderna i
miniatyrmålning.
Karlshamn, helgkurs
1 ggr | 500 kr
Ledare: Cyril Gravelle
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Kalligrafi - Snabbtextning

Skapa med återbruk
Skapa vackra saker i återbruk.
Gammalt blir nytt och alldeles eget
och unikt. Av porslinssaker,
kakformar, pressglas, lampskärmar,
ljuskronor, skrot osv skapar vi
ljusstakar, designade ljuskronor och
andra unika dekorationer.
Ta med egna saker - det finns
material till självkostnadspris.
Sölvesborg
1 ggr | 225 kr
Ledare: Inger Lövgren

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.

HANTVERK
Klädsömnad - sy din egen
stil
Älskar du att sy? Vill du lära dig att
sy kläder efter mönster eller vill du
bättra på dina egna kunskaper i
klädsömnad? Vill du lära dig
reparera det som är trasigt eller vill
du sy om ett plagg du redan har?
Då är detta kursen du söker!
Du arbetar med dina egna plagg
under individuell handledning av
vår kursledare.
Karlskrona, helgkurs
3 ggr | 1500 kr
Ledare: Beatrix Leykamm

Flerfärgsvirkning
Lär dig teknikens grunder som ger
dig möjlighet att leka med mönster
och flera färger. Flerfärgsvirkning
passar till handledsvärmare, påsar,
väskor och mössor virkade i tunt
ullgarn.
Karlshamn, helgkurs
2 ggr | 1075 kr
Ledare: Åsa Stentoft

Skapa en kniv från grunden. Skissa
en kniv, smida knivblad, härdning
av bladet, slipning av bladet,
tillverka skaft och skafta din kniv.
Kniven du tillverkar får du givetvis
ta med hem. Material till en kniv,
lunch och fika ingår i
deltagaravgiften.
Nättraby, helgkurs
2 ggr | 3800 kr
Ledare: Mattias Lundbergs

Skapa din egen glastavla i
fusingteknik

Yllebroderi med grannlåt
Ett fritt broderi där du får utlopp för
din fantasi. Traditionellt har det
använts inom folkdräkten. Man tar
det finaste man har och dekorerar
med pärlor, olika stygn och
applikation på ett ylletyg.
Karlskrona
3 ggr | 600 kr
Ledare: Monica Pålsson

Knivsmide/knivmakeri

Stickat till vardags med
Erika Åberg
Kursen utgår från Erika Åbergs bok
”Stickat till vardags”. Vi lär oss mer
om att utforska och sätta samman
former och färger i egna, unika
mönster och plagg samt fördjupa
kunskapen inom stickningen. Hitta
din kreativitet i vardagen.
Ronneby, helgkurs
2 ggr | 1900 kr
Ledare: Erika Åberg

Med en skiss bygger du ett motiv
med hjälp av dekalpapper, metaller
och glasfärg.
Nästa steg blir att ytgravera och
blästra mönstret samt signera
tavlan, tavlan får du naturligtvis ta
med hem.
Material till en glastavla och fika
ingår i deltagaravgiften.
Kursen kommer att vara i Malin
Mena:s Studioglashytta.
Nättraby, Studioglashytta, helgkurs
2 ggr | 1990 kr
Ledare: Malin Mena

Lär dig sticka
Stickning för nybörjare du lär dig
uppläggning, avmaskning, räta- och
aviga maskor, sticka resår, ökningar
och minskningar.
Ronneby, Karlshamn
5 ggr, 3 ggr | 790 kr, 550 kr
Ledare: Anna-Karin Andersson,
Sofie Håkansson

Makramé
Makramé är en gammal flät- och
knytteknik, du lär dig de vanligaste
knutarna. Gör exempelvis en
ampel, smycke eller ett skärp.
Ronneby, Karlshamn, helgkurs
3, 1 ggr | 550, 400 kr
Ledare: Luna Ruiz, Marianne
Söderberg

Frivirkning
Prova på virkning utan mönster.
Karlshamn, helgkurs
1 ggr | 225 kr
Ledare: Sofie Håkansson

Keramik
Här kan du skapa fritt eller dreja.
Karlshamn
8 ggr | 1520 kr
Ledare: Louise Otmalm

Silversmide - Designa ditt
smycke
Lär dig de grundläggande momenten till en ring, armband eller länk.
Karlshamn, helg- och kvällskurs
1, 4 ggr | 1150, 1500 kr
Ledare: Ann-Lois Gustafsson, Gill
Björk

Sandgjutning i glas
Vi arbetar med lera som blir formen
till din skulptur. Vi går igenom hur
glasgjutningens principer fungerar
och vad som är möjligt. Du hinner
med ett par olika gjutningar, samt
att testa en fri form i sanden. Vi
avslutar med att signera våra alster.
Material och fika ingår i
deltagaravgiften. Kursen är i Malin
Mena:s Studioglashytta, en
inspirerande värld där elden,
glöden, hettan och passionen är
starka ledord.
Fotograf, bilden ovan Alice Cruus.
Nättraby, Studioglashytta, helgkurs
3 ggr | 2990 kr
Ledare: Malin Mena

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.
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NATUR OCH MILJÖ
Motorsågskörkortet A+B
I samarbete med Säker skog
erbjuds du en kurs för A+B
behörighet. Studiematerial och prov
ingår.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström
10 ggr | 5550 kr
Ledare: Tommy Söderholm, Norpan
Hägg, Magnus Svensson, Lars-ivar
Olofsson

Nyfiken på bin
Introduktionskurs för dig som vill bli
biodlare.
Karlskrona, Ronneby
3 ggr | 500 kr
Ledare: Anders Andersson, Karen
Friberg, Christer Lindgren, Björn
Priscar

Örter & Salvor
Från vilda och odlade örter lär du
dig göra salvor och tinkturer.
Karlshamn
5 ggr | 1000 kr
Ledare: Kersti Gustafsson

Röjsågskörkortet RA/RB
Kursen leder till behörighet RA+RB.
Studiematerial och prov ingår.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström
8 ggr | 4150 kr
Ledare: Tommy Söderholm, Norpan
Hägg, Mats Hansson

Jägarskolan med högvilt
Kursen leder till jägarexamen.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström
20 ggr | 3100 kr
Ledare: Anders Håkansson, Michael
Hesselberg, Kenneth Pettersson,
Lars-Peter Runeson

TRÄDGÅRD
Praktisk beskärning av
träd och buskar
Lär dig grunderna i trädbeskärning,
varför och hur vi beskär dem för att
få en god skörd med fin frukt i
många år framöver.
Trensum
2 ggr | 1875 kr
Ledare: Mats och Elisabet
Martinsson

Svampdag i Räntemåla
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Behörighet att föra fritidsbåt
inomskärs. Grundkurs 1:a steget
inom navigation.
Finns på alla orter i Blekinge
10 ggr | 1990 kr
Ledare: Magnus Gullbing, Christer
Friedh

Kustskeppare
Fortsättningskurs för behörighet att
föra fritidsbåt större än 12x4 meter.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn
12 ggr | 1990 kr
Ledare: Magnus Gullbing, Christer
Friedh

Kanalintyg
Ympning av fruktträd, äpple
och päron
För dig som vill odla frukt i din
trädgård. 3 fruktträd ingår i
avgiften. Kursen startar till våren
2022, anmälan senast 1 december.
Trensum
1 ggr | 1400 kr
Ledare: Mats och Elisabet
Martinsson

Bli din egen
trädgårdsmästare

Lär dig mer om svamp, skogens
guld, både teori och praktik.
Karlshamn
4 ggr | 850 kr
Ledare: Kersti Gustafsson

Förarintyg

Planering av långresa utmed
kontinenterna, tidvattensberäkningar, utländska sjökort och
tullbestämmelser.
Karlshamn
12 ggr | 1990 kr
Ledare: Christer Friedh

För dig som har egen skog eller
som skulle vilja ha egen skog.
Ronneby
10 ggr | 1550 kr
Ledare: Helene Reiter

Svampkunskap

NAVIGATION

Utsjöskeppare

Skogsbrukets grunder

Hitta glädjen i att plocka svamp i
naturens skafferi och lär dig mer
om ätbar svamp. Dagen avslutas
med grillad korv och fika.
Eringsboda
1 ggr | 350 kr
Ledare: Kersti Gustafsson

Höns i trädgården
Känn dig redo för att skaffa din
första flock med höns. Raser, foder,
hönshus, praktisk skötsel och ett
studiebesök.
Kursen erbjuds på alla orter i
Blekinge och på distans via Zoom.
3 ggr | 750 kr
Ledare: Anna Johansson, Tina
Ivarsson

Lär dig mer om jord, gödning, kalk
och kompost. Vi lär oss även om
hur vi sår, sätter och beskär buskar.
Karlskrona
6 ggr | 700 kr
Ledare: Karina Gånedahl

Intyg som krävs för färd inom
Europa.
Ronneby, Karlshamn
4 ggr | 700 kr
Ledare: Christer Friedh

SRC/VHF - Båtradio
certifikat
På grund av sin långa räckvidd är
VHF-radion det säkraste
kommunikationsmedlet.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn
och via Zoom.
6 ggr | 1250 kr
Ledare: Per Siebing, Christer Friedh

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.

SPRÅK
Arabiska nybörjare
Vi lär oss prata arabiska.
Karlskrona, Ronneby
10 ggr | 1050 kr
Ledare: Rabab Shaban

Skriv om ditt liv - Skriv dina
memoarer
Alla har en historia att berätta,
även du. En glädjefylld kurs för alla
som vill skriva om sitt liv. Litteratur,
fika och lunch ingår.
Karlskrona, helgkurs
1 ggr | 1600 kr
Ledare: Kim Kimselius

Engelska
Repetition av dina tidigare
kunskaper.
Ronneby
10 ggr | 1050 kr
Ledare: Nathan Bissette

Italienska
Lär dig prata italienska. Grund- och
fortsättningskurs.
Karlskrona
10 ggr | 1050 kr
Ledare: Giovanni Casadei

Spanska Fortsättning
Kurs i uttal och ordförråd.
Karlshamn
8 ggr | 850 kr
Ledare: Louise Otmalm

Svenska konversation
I kursen lägger vi vikten på att
våga prata.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn
10 ggr | 1050 kr
Ledare: Annette Nilsson

Koreanska, distans
Lär dig det koreanska alfabetet
Hangeul. Kursen hålls online på den
digitala plattformen Zoom.
10 ggr | 1050 kr
Ledare: Angela Chung Hellqvist

FRISKVÅRD
TEATER
Självkännedom med
Ayurveda, distans
En kurs med helhet inom Ayurveda,
Andning och Yoga - Bildens språk,
Inifrån och Ut.
1 ggr | 595 kr
Ledare: Marie Folkesson Madisson

Qigong på lunchen
Qigong stimulerar och stärker
muskler, leder, nervbanor och
cirkulation på ett naturligt och
välgörande sätt.
Vi utövar qigong och avslutar med
meditation. Mjuka kläder, inget
ombyte. Kom på lunchen eller ta
din friskvårdstimme.
Den 2 mars kl 12:00-12:45 eller kl
13:30-15:00 erbjuder vi ett gratis
prova på tillfälle anmälan krävs.
Karlskrona
6 ggr | 350, 690 kr
Ledare: Ann-Charlotte Standert

Yoga & Vattenyoga
Yogakurser för alla åldrar oavsett
rörlighet och förutsättningar. Läs
mer på vår hemsida!
Karlshamn
Ledare: Ann Karlsson

Drama
Praktiska dramaövningar för att
väcka kreativiteten och använda
kroppen som uttrycksmedel.
Genom berättande, improvisation
och skådespelarteknik arbetar vi
med dramats och teaterns
grundstenar.
Karlskrona
8 ggr | 1200 kr
Ledare: Annie Gylling

Drama & teater, distans
Vi arbetar bland annat med
improvisationer, dramaövningar,
rekvisita, scenografi och
teaterhistoria. Kursen sker på den
digitala plattformen Zoom.
5 ggr | 700 kr
Ledare: Charlotte Hüllert

Hasse & Tage, distans

SKRIVA
Att skriva med glädje
Lär dig känna glädje i skrivandet,
bygga upp en berättelse, fånga
läsarna, skapa karaktärer, gestalta,
skriva miljöskildringar och dialoger
och mycket mer. Kim tipsar om hur
du tar dig ur skrivkramp. Litteratur,
fika och lunch ingår.
Karlskrona, helgkurs
1 ggr | 1600 kr
Ledare: Kim Kimselius

OPERA
Introduktion till operans
värld
Du kommer att bekanta dig med de
välkända operor, musikaler och
moderna musikteatrar. Vi fördjupar
oss i operans historia, röster och
musik. Kursen avslutas med att vi
ser och hör Rigoletto från
Metropolitan i Mörrum Folkets Hus
eller Ronneby Folkteater. Om
önskemål finns kan kursen erbjudas
på andra orter i Blekinge.
Ronneby
8 ggr | 1350 kr
Ledare: Nils Ingmar Thorell

I kursen tar vi upp Hasse & Tages
fantastiska verk, från de tidigaste
radiosändningarna fram till Hasse
Alfredssons sista fram-trädande.
Kursen sker på den digitala
plattformen Zoom.
5 ggr | 700 kr
Ledare: Charlotte Hüllert

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.
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MUSIK OCH DANS
Gitarr & Elgitarr & Ukulele
För mer info se vår hemsida eller
kontakta ditt SV kontor.
Ronneby, Karlshamn
8 ggr | 900 kr
Ledare: Nathan Bissette, Magnus
Ölander

Burlesque dans
Sensuell dans med explosiv
kroppspositivitet!
Karlshamn
7 ggr | 700 kr
Ledare: Miss Madly Brave, Salty
Punsch

KULTUR
Ditt hems hemligheter
Varje hem gömmer en historia om
hur det byggdes, varför och vilka
människor som levt där under
gångna tider. Kanske äger du en
gammal gård på landsbygden? Ett
funkishus i stan? Eller ett torp med
oklar bakgrund? Den här kursen
hjälper dig att komma igång med
berättelsen om just ditt hem.
Vi undersöker olika tidsåldrars
arkitekturstilar, vilka generella typer
av äldre fastigheter som finns och
hur den historiska bebyggelsen har
sett ut. Vi fördjupar oss i relevanta
arkiv och lär oss hitta information
om äldre bebyggelse.
I kursen ingår även ett studiebesök
på ett lokalt/regionalt arkiv.
Bilden nedan Marinmuseums arkiv.
I första hand Karlskrona, enligt
önskemål på fler orter i Blekinge.
5 ggr | 1550 kr
Ledare: Matilda Skoglöw

Guldkorn i Karlskrona

Surfplatta och Smartphone

En spännande resa från Karlskronas
grundande via bränder och
rivningar fram till dagens
Karlskrona. Du kommer att få
upptäcka och lära mer om de
fantastiska byggnader, gårdar,
miljöer och den historia som
Karlskrona bär med sig sedan
staden grundades 1680. Vi kommer
även titta in på en del innegårdar.
Karlskrona
8 ggr | 1300 kr
Ledare: Lasse Larsson

Lär dig surfplattan och smartphones
olika funktioner och finesser. Hämta
och installera appar, olika digitala
tjänster som BankID, Facebook och
Blekingetrafikens app.
Alla orter i Blekinge
4 ggr | 700 kr
Ledare: Petter Elmberg

FOTO
Foto - Mobilkamera
Lär dig enkla knep för
bildkomposition, ljus, vinklar,
perspektiv och redigering.
Alla orter i Blekinge
3 ggr | 550 kr
Ledare: Petter Elmberg

Photoshop, distans
Adobe Photoshop är det
dominerande och kanske mest
kända redigeringsprogram för bilder
och kan idag i sina senaste
versioner hantera 3D och filmer.
I denna kurs får du lära dig att
redigera och justera dina bilder som
du tagit med mobilkameran eller
digitalkamera.
6 ggr | 750 kr
Ledare: Petter Elmberg

Photopea, distans
Photopea är ett gratis
bildredigeringsprogram på nätet ett
alternativ till Photoshop.
Du lär dig redigera och justera dina
bilder som du tagit med mobil- eller
digitalkameran.
6 ggr | 750 kr
Ledare: Petter Elmberg

DIGITAL TEKNIK
Datorkunskap
Datorer och surfplattor är en
förutsättning för en fungerande
vardag. SV har något för alla
oavsett om du är nybörjare eller
mer van. Kontakta ditt SV kontor.
Alla orter i Blekinge
4 ggr | 700 kr
Ledare: Petter Elmberg
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Word, distans
Kurs i att använda funktionerna i
Word och hur de används.
Du lär dig hur worddokument bör
skapas för lättare redigering och
hantering.
Grundläggande datorvana krävs.
Kursen sker på den digitala
plattformen Zoom.
6 ggr | 750 kr
Ledare: Petter Elmberg

Excel, distans
Grundläggande kurs om hur Excel
fungerar och kan användas.
Du lär dig tips och trix för att göra
arbetet med Excel enklare.
Grundläggande datorvana krävs.
Kursen sker på den digitala
plattformen Zoom.
6 ggr | 750 kr
Ledare: Petter Elmberg

Alla kan streama,
distans
Vi reder ut begrepp och metoder för
att sända video på nätet. Är du
nyfiken på vad det innebär att börja
streama eller behöver ta redan
prövade idéer till nästa nivå då är
det här kursen för dig.
Kursen sker online och du behöver
vara bekant med det operativsystem som du har tillgång till.
5 ggr | 600 kr
Ledare: Roger Tónlist

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.

MATLAGNING
Antiinflammatorisk mat till
fest och glädje
En kurs för dig som gått
grundkursen. Vi fortsätter här att
ge din kropp växtbaserad näring –
med antiinflammatorisk och grön
mat! Med den här maten blir du och
dina gäster glada i sinnet och i
magarna. Dessutom förebygger du
sjukdom och samlar nya krafter. Vi
lagar hälsosam mat och dukar upp
ett färgsprakande festbord.
Skärva Gård, helgkurs
3 ggr | 1500 kr
Ledare: Ulla-Mir Renöfält

Surdegsbakning
Kursen kommer att innehålla
metoder för att starta och använda
surdeg vid bakning av matbröd.
När vi bakat ut surdegsbrödet så
kommer vi avsluta med en
gemensam fika. Du kommer att få
en egen surdeg med dig hem. Teori
blandas med praktik.
Karlshamn
3 ggr | 600 kr
Ledare: Rebecka Svensson

Styckningskurs
Stycka och ta hand om kött på
bästa möjliga sätt. Under kvällen
kommer vi att stycka en gris, du
kommer att få med dig både teorioch praktiska kunskaper.
Bräkne-Hoby, Wiktor Olsson Slakt
och Chark
1 ggr | 250 kr
Ledare: Bengt Olsson

AKTIEKUNSKAP

Surdegsbakning
Baka bröd i vedeldad stenugn. Du
får 10 bröd med dig hem fika och
lunch ingår i deltagaravgiften.
Mikklagård, Johannishus, helgkurs
1 ggr | 1500 kr
Ledare: Jonas Castell

Tillverka chokladpraliner
Gör dina egna praliner. Vi lär oss
temperera choklad för gjutning av
pralinskal samt göra ganache och
andra fyllningar.
Karlshamn
3 ggr | 650 kr
Ledare: Petter Elmberg

Aktiekunskap
Grundläggande kunskaper om
aktiemarknaden som tex
aktieportfölj, börslistor och
utdelning.
Karlshamn, Olofström och via
Zoom.
5 ggr | 950 kr
Ledare: Mats Widesjö

Ystning av getost
Friluftsmatlagning över
öppen eld
Vill du få inspiration och lära dig
laga mat med olika tekniker över
öppen eld utomhus?
Vi kommer gemensamt laga en
trerätters måltid över öppen eld.
Utomhus Rödeby alt Sturkö,
Uttorps Naturreservat.
1 ggr | 250 kr
Ledare: Andreas Mattisson

Italiensk matlagning
Lär dig laga härliga italienska rätter
från trakten runt Medelhavet. Vi
lagar, äter och pratar mat och
italiensk kultur.
Karlskrona
5 ggr | 1075 kr
Ledare: Giovanni Casadei

Kursen vänder sig till dig som har
drömmar och tankar om att arbeta
med hantverksmässig ystning.
Du får vara med om att ysta en ost
som heter Vit Caprin, en traditionell
svensk getost. Först pastöriseras
mjölken och därefter tillverkas ost
på ett hantverksmässigt sätt.
Du får möjlighet att köpa med dig
en egen ost och lagra själv till en
kostnad av 150 kr/ost. Fika och
lunch från Café Lantluft ingår i
avgiften.
Orranäs Gårdsmejeri, helgkurs
1 ggr | 1425 kr
Ledare: Boel Dahlberg

Hitta kursvinnare
Hitta kursvinnare är Aktiespararnas
aktieanalysprogram och ett utmärkt
hjälpmedel när det gäller att fatta
beslut om aktieaffärer.
Under kursen och 2 månader efter
avslutad kurs får du tillgång till
programmet 'Hitta kursvinnare'.
Karlshamn, Olofström
5 ggr | 950 kr
Ledare: Mats Widesjö

Vegetarisk matlagning
Lär dig grundprinciperna kring
matlagning med grönsaker, bönor,
nötter, frön och fullkornsprodukter.
Vi diskuterar miljö- och hälsofördelarna med olika livsmedel.
Karlskrona
5 ggr | 1250 kr
Ledare: Lauren Chaleff

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.
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SLÄKTFORSKNING

HUND

Bygg elektronik och
mikrodatorer

Släktforskning
Släktforskning är vägen till din egen
historia genom dina förfäder. Du
lägger själv pusslet genom en
spännande vandring genom flera
sekler. På vandringen får du lära dig
mycket om både geografi och
historia och om hur människor hade
det förr. Detta kan bli din start på
en ny spännande hobby, som varar
länge!
Vi hjälper dig att komma igång med
din forskning, i kyrkböckerna, och
att installera nödvändiga verktyg på
din dator.
Släktforskning ger dig svaren om
din bakgrund och förståelse för
historien. Vem är jag och var
kommer jag ifrån? I kursen
använder vi oss av Arkiv Digital. SV
har både grund- och fortsättningskurs. Datorvana krävs för att delta i
kursen.
Finns på alla orter i Blekinge
Ledare: Ann-Margret Kjellander,
Staffan Knös, Björn Thorman, Åsa
Olsson, Göran Mendys, Christel
Carlsson

ELEKTRONIK

Kopplingsövningar, komponenter,
lödning och programmera Arduino
mikrodator. Användning i hemmiljö.
Svängsta
10 ggr | 1850 kr
Ledare: Lars Söderström

Flyg drönare och ta
drönarkort
Efter avslutad kurs skall du klara
drönarkortet och hantera en
drönare.
Svängsta
4 ggr | 850 kr
Ledare: Mic Calvert

VERKSTAD
Nose Work grund
En introduktion i nosarbete och den
otroligt populära aktiveringen/
hundsporten nose work. Vi går
igenom och lär oss grunderna för
sökarbetet och introducerar första
doften eukalyptus. Vi fokuserar på
att ha roligt tillsammans.
Olofström
8 ggr | 1500 kr
Ledare: Inger Borg

Grund metallbearbetning
Säkerhet, materiallära, borrning,
svarvning, fräsning och slipning.
Svängsta
8 ggr | 1550 kr
Ledare: Stefan Prené

Grund smältsvetsning
Skydd och säkerhet, materiallära,
MIG, MAG, TIG och MMA.
Svängsta
8 ggr | 1550 kr
Ledare: Raimo Hagelberg

Kreativ design med 3Dprinter
Handhavande, inköp, priser, lämpliga ritprogram och materialval.
Svängsta
8 ggr | 1550 kr
Ledare: Fredrik Bergqvist

SMARTA HEM
Bygg ditt smarta hem
Vad är och hur bygger jag ett smart
hem? Tips och tricks på smarta
lösningar.
Svängsta
4 ggr | 1050 kr
Ledare: Carl-Axel Olsson
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För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.

Stickat till vardags med Erika Åberg
FÖRELÄSNING: Fredag den 29/10, kl 17:00-18:30, Entré 90 kr.
Erika berättar om arbetet bakom och tankarna till hennes senaste böcker "Stickat till vardags" och "Mina stickade projekt".
Vidare berättar hon om hur hon arbetar med färger, mönster och plaggtyper. Om tradition, material och tankarna kring en
handgjord vardag.
HELGKURS: Lördag den 30/10 - söndag den 31/10, kl 10:00-16:00. Deltagaravgift 1900 kr. Föreläsningen ingår i avgiften.
Kursen utgår från Erika:s bok ”Stickat till vardags”. I kursen kommer du att få lära dig mer om att utforska och att sätta
samman former och färger i egna, unika mönster och plagg samt fördjupa din stickning. Hitta ditt formspråk, inspiration
och kreativitet i din vardag.
Erika Åberg är författare, frilansande hemslöjdskonsulent och aktuell med böckerna "Stickat till vardags" och "Mina
stickade projekt". Hon arbetar framförallt med stickning – både med material och tekniker, med ull men också med andra
slöjdtekniker. Instagram: @wynja eller www.wynjaproduktion.se
Föreläsningen och kursen sker i samarbete med Kulturcentrum Ronneby och Slöjd i Blekinge.

Plats: Kulturcentrum Ronneby
Anmälan/Info: www.sv.se/blekinge, blekinge@sv.se eller 0771-210 400
Foto till bilderna ovan: Malin Nuhma

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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FÖRELÄSNINGAR
Föreläsningarna med Ingemar Lönnbom, Karin Smirnoff, Henrik Berggren och Bengt Ohlsson sker i samarbete med
Biblioteken. För att vara garanterad en plats krävs föranmälan till respektive Bibliotek, biljetter släpps ca 1 månad
innan. Entréavgiften varierar. Mer information om arrangemangen hittar du på sv.se/blekinge eller Biblioteken.

Anders Högblom

ANDERS HÖGBLOM MÅLNING I OLIKA
TEKNIKER
Presentation av höstens
nyheter i Akvarellmålning,
Skissteknik, Karikatyr och
satirteckning
2 september, kl 18.00
SV:s kontor, Ronneby
Fri entré, anmälan SV

ANN-CHARLOTTE
STANDERT - PROVA PÅ
QIGONG
Vi utövar qigong och
avslutar med meditation.
21 september,
kl 12.00 eller kl 13.30
SV:s kontor, Karlskrona
Fri entré, anmälan SV

INGEMAR LÖNNBOM BLEKINGES ORTNAMN
6 oktober, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
26 oktober, kl 19.00
Lokstallarna Karlshamn
Entré: 50 kr
Anmälan till respektive
Bibliotek

TOMMY NILSSON - FÖRR
OCH NU I RONNEBY
3 olika föreläsningar om
människorna och livet,
både i då- och nutid.
12 oktober, kl 19.00
19 oktober, kl 19.00
9 november, kl 19.00
Ronneby Kulturcentrum
Fri entré

Ingemar Lönnbom

Karin Smirnoff, foto:
Thron Ullberg

Tommy Nilsson

KARIN SMIRNOFF - INTE
BARA JANA KIPPO
Karin har blivit
uppmärksammad för
trilogin och nu med hennes
roman Sockerormen.
27 oktober, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré: 50 kr, anmälan
Biblioteket

Erika Åberg, foto:
Malin Nuhma

BENGT OHLSSON MIDSOMMARNATTSDRÖM
Boken följer ett
kompisgäng i 25-årsåldern.
30 november, kl 19.00
Lokstallarna Karlshamn
Entré: 90 kr, anmälan till
Karlshamns Bibliotek

HENRIK BERGGREN LANDET UTANFÖR
En djupgående skildring av
Sverige under 2:a
världskriget.
24 november, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré: 50 kr, anmälan
Biblioteket
Henrik Berggren
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ERIKA ÅBERG - STICKAT
TILL VARDAGS
Om tradition, material och
tankar kring en handgjord
vardag. I samarbete med
Kulturcentrum Ronneby och
Slöjd i Blekinge.
29 oktober, kl 17.00
Ronneby Kulturcentrum
Entré: 90, anmälan SV

Bengt Ohlsson, foto:
Sara Mc Key

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

FÖRELÄSNINGAR
Föreläsningarna sker under Psykiatriveckan i samarbete med SV, NSPH Blekinge, Region Blekinge, Hjärnkoll
Blekinge, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamn kommun, Sölvesborg kommun och Olofström
kommun. Anmälan till arrangemangen sker from 30 augusti till SV. För mer information se SV:s hemsida.

ULLA-KARIN NYBERG
Att möta den som inte
orkar leva.
11 oktober kl 17.30
Folkets Hus Olofström
Fri entré

Ulla-Karin Nyberg

EMMA BERG
Starkskör - livets skoskav
och hjärtats fyrverkerier.
11 oktober kl 18.00
Af Chapmanskolans
aula D Karlskrona
Fri entré

Emma Berg

MARKUS HAGEGREN OCH
TONY OLSSON
En inspirerande resa från
botten av det psykiska
måendet till en
inspirationskälla för andra.
12 oktober kl 13.00
Navigatorcentrum
Olofström
Fri entré

MAGNUS SKOGSBERG
TEAR OCH MIKAEL
SUNDIN
Överlevare i en förlust
orsakad av självmord.
13 oktober kl 17.30
Stadsteatern Karlshamn
Fri entré
M. Sundin, M.
Skogsberg Tear

KATARINA TYRBERG
Existentiell hälsa.
14 oktober kl 14.00
Duvans mötesplats
Sölvesborg
Fri entré

ANNA-LENA ANDERSSON
LINDHOLM
Trafikverket - förebygga
självmord i trafiken.
Lokstallarna Karlshamn
14 oktober kl 18.00
Fri enté

Anna-Lena
Andersson Lindholm

Fotograf är Peter Knutson

Katarina Tyrberg

VÅGA PRATA LOPPET
Var med och manifestera
för våga prata psykisk hälsa
genom att delta i "Våga
prata-loppet".
16 oktober kl 10.00
Nytorpet Karlshamn
Pris: 40 kr

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

PSYKIATRIVECKAN
Vecka 41 kommer det att
ske flera arrangemang som
är öppna för allmänheten.
Med reservation för
ändringar i programmet.
OBS! För anmälan och
mer information:
0771-210 400 eller
sv.se/blekinge
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Är du trött på att gå
arbetslös?
Du som är arbetssökande och behöver hjälp med att hitta
ett nytt jobb eller utbildning. Nu har du möjligheten att
tillsammans med oss på Alma uppdrag att gå programmet Rusta och Matcha. Vi hjälper dig framåt i din
utveckling, vare sig det gäller ditt val av arbete eller
studier. Det krävs inga förkunskaper, men du måste vara
inskriven på Arbetsförmedlingen och bli anvisad av din
handläggare för att kunna gå programmet hos oss.
Hos oss får du hjälp med:
• Individuellt stöd och personlig utveckling
• Information om arbetsmarknaden
• Vilka utbildningar finns? Hur går jag tillväga för att
kunna söka?
• Nya arbetsgivarekontakter och matchning mot företag
• Intervjuträning
• Utbildning
• Branschspecifika studiebesök och föreläsningar

Carina Lindström
Marknad- och Kommunikationsansvarig/
Verksamhetsutvecklare
carina.lindstrom@almauppdrag.se
Bilden ovan Anders Stjernqvist och Carina Lindström.
Bilden nedan Nils-Henrik Johnsson, Heleen
Podsedkowska.

Alma Uppdrag AB finns i SV:s lokaler i Karlskrona,
Ronneby, Karlshamn och Olofström. Hos oss möter ni
Anders, Carina, Nils-Henrik och Heleen som hjälper dig
som arbetslös till utbildning eller arbete. De har lång
erfarenhet av att leda och coacha människor.
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För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

SV gillar föreningar!
En stor del av våra studiecirklar och
kulturprogram anordnas tillsammans
med ca 220 föreningar som SV
samarbetar med i Blekinge. Vill du
starta en förening eller kanske
utveckla den du redan är medlem i.
Som samverkande förening får ni
tillgång till styrelse- och
föreningsutbildning, marknadsföring
och lokaler.

Starta en egen studiecirkel!
En studiecirkel som du startar
tillsammans med personer du känner
utan att betala en deltagaravgift kallas
för en kamratcirkel. Exempel på
kamratcirkel kan vara ett musikband
eller en bokcirkel. Genom SV kan ni få
hjälp med lokaler, studiebesök och
studiematerial.

Vi söker cirkeloch kursledare
i olika ämnen.
Är du
intresserad att
bli vår nya
ledare?
Kontakta ditt
SV kontor.

För att starta en kamratcirkel gäller:
- att ni är 3-19 deltagare inklusive
ledaren
- att ni träffas vid minst tre tillfällen
- att antalet studietimmar (45 min) är
nio eller fler
Vill du veta hur det är att vara
cirkelledare kan du läsa mer på
Cirkelledarnätet!
www.sv.se/cirkelledarnatet/
Kontakta oss och berätta hur ditt
behov ser ut, vi hjälper dig gärna!
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Välkommen att besöka oss!
Karlskrona Ronnebygatan 9
Ronneby V Torggatan 7
Karlshamn Drottninggatan 84
Olofström Ö Storgatan 34
Sölvesborg N Bryggerigatan 1

Telefon växel: 0771-210 400
E-post: blekinge@sv.se
Hemsida: www.sv.se/blekinge
Facebook: Facebook.com/
svblekinge
Instagram: vuxenskolanblekinge

Hela vårt utbud hittar du på sv.se/blekinge

