Studieprogram hösten 2017
Karlskrona • Ronneby • Karlshamn • Olofström • Sölvesborg

Välkommen
till höstens
kurser och
föredrag!

Hela vårt
utbud hittar
du på sv.se/
blekinge
Gilla oss på
Facebook
.com/
svblekinge

Viktigt att veta

Innehåll
Hantverk
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Anmälan
Anmälan sker via SVs hemsida, telefon
eller via personligt besök på SVs
expedition. Observera att vi inte regelmässigt skickar bekräftelse på att vi
mottagit din anmälan. Vi skickar dig en
kallelse före kursstart. SV förbehåller sig
rätten att ställa in en cirkel/kurs före start
om vi inte har tillräckligt många deltagare.
Du har då rätt att återfå betald kursavgift.

Musik, dans, mat,
elektronik, verkstad
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Navigation, natur, dator
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Hälsa, foto, kultur
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Föreläsningar

7

Föreläsningar
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Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din
anmälan genom att meddela oss skriftligt inom 14 dagar efter det att du fått bekräftat att du
har en plats reserverad. Om kursen har startat och du har deltagit vid en sammankomst har
du accepterat att avstå från ångerrätten.
Avbokning – Avanmälan
Förutom ångerrätten ovan är anmälan bindande om startdatum finns angivet. Om du
återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen startat tar vi ut en
administrationsavgift:
- avbokar du senast 7 dagar före start debiteras en administrationsavgift på 10 % av
deltagaravgiften, dock lägst 100 kr.
- vid senare avbokning än 7 dagar före start debiteras du halva deltagaravgiften.
- om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut full kursavgift.
- avanmäler du dig eller avbryter kursen p.g.a sjukdom eller avflyttning från orten,
återbetalas del av kursavgiften mot intyg.
-ej avbokade biljetter debiteras.
Studietimmar
En studietimme är 45 minuter.
Deltagaravgift
Deltagaravgiften skall vara betald till cirkelns/kursens start eller enligt de betalningsvillkor
som finns angivna på inbetalningskort/fakturan. Vid påminnelse av obetald avgift debiteras
påminnelseavgift.
Studiematerial
Kostnad för studiematerial såsom litteratur eller råvaror tillkommer, om det inte står något
annat.
Försäkring
Deltagare i SVs verksamhet är olycksfallsförsäkrade under studietiden, samt vid resa till
och från studielokalen.
Studielokaler
Kontrollera noga vilken lokal din kurs är förlagd till. Information hittar du på din kallelse.
Reklamation
Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.
Administration av personuppgifter (PuL)
Vi dataregistrerar dina personuppgifter samt till vilken studiecirkel du anmält dig.
Dessa uppgifter kan Studieförbundet Vuxenskolan även komma att använda för utskick
av information om verksamhet. Om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter, vänligen meddela oss.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller felaktiga uppgifter i studieprogrammet.
Uppdaterad information och anmälningsregler finns på vår hemsida sv.se/blekinge.

Ett livslångt lärande
Det livslånga lärandet blir
allt viktigare för varje
människas utveckling.
Kunskap är idag inte bara
något man läser in och
sedan lagrar för senare
användning. Det handlar
lika mycket om att ha en
förmåga att ta del av det
stora flödet av ny kunskap
som att vara förmögen att
följa med i samhällsutvecklingen, eftersom det
som är en sanning i dag kan
vara något annat imorgon.
Folkbildningen är ett
utmärkt sätt att träna sin
förmåga att följa med i den
utveckling som sker.
SV Blekinge erbjuder ca 150
kurser varje termin som du
fritt kan välja!
Läs, inspireras och välj vad
just du vill göra! Kanske du
vill gå en trädgårdskurs eller
äntligen prova en
navigationskurs? Varför inte
en kaffekurs med Sveriges
mästare Henrik
Arvidsson, gå en aktiekurs
eller en föreläsning om
antika föremål?
Möjligheterna är många..
Vill du inspireras av fler
kurser, gå in på sv.se/
blekinge.
Glöm inte redan nu att
notera lördagen den 26
augusti, då är du
välkommen till vår SV-dag i
Sölvesborg, då vi dessutom
firar 50 år!
Men innan dess, bestäm dig
för vilken kurs du vill
uppehålla det långa
livslärandet med.
Välkommen in till oss, SV är
en plats för nytänkande!
Elaine Lindeborg
Avdelninsgchef SV Blekinge

HANTVERK
Klädsömnad
En tygbit och ett grundmönster. Du
designar och får ett unikt plagg som
passar dig. Du väljer tyg och syr efter
ditt färdiga mönster.

Ull och tovning
Välkommen till en kurs där du får testa
att skapa alster med såptovning,
nåltovning och nunotovning.

Målning i olika tekniker
SV erbjuder kurser för alla som vill måla
i olja, akvarell, akryl eller blyerts. Kolla
in vår hemsida för mer info!

Ronneby

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,

6 ggr | 900 kr

Olofström, Sölvesborg

Ledare: Tina Osbjer

Ledare: Irina Novokrescionova,
Sabrina Tafuro, Bob Matson,

Karlskrona, Karlshamn

Gideon Johansson, Louise Otmalm,

8 ggr | 1500 kr

Anette Lundberg

Ledare: Beatrix Leykamm, Lotta Niemi

Keramik
Våra keramikkurser är i underbara,
havsnära lokaler. Mer info hittar du på
vår hemsida!

Illustration & kroki
En introduktion till teckning & kroki för
dig som vill utveckla din kreativitet och
ditt observerande öga.

Karlshamn, Sölvesborg

Karlskrona

Ledare: Louise Otmalm, Eva Svensson

4 ggr | 950 kr
Ledare: Halewijn Bulckaen

Designa och skapa dina egna
smycken
Smycken är inte bara smycken, det är
även att smycka det vi har runt oss t.ex.
glasmarkörer och nyckelringar.
Karlshamn

Möbeltapetsering
Det handlar om att bevara, reparera
eller förnya möbler. Du får praktiska
kunskaper om olika tekniker i ämnet.

4 ggr | 750 kr

Ronneby

Ledare: Eva Malm

7 ggr | 2450 kr

Julens vackraste krans och
ljusarrangemang
Gör ditt eget fina och originella
arrangemang till jul!

Ledare: Margareta Sundén

Karlshamn, Olofström, Sölvesborg

Förvandla loppisfynd till unika
föremål
Möbelmålning med kalkfärg/
chalkpaint.

1 ggr | 300 kr

Ronneby

Ledare: Anneli Silvert

7 ggr | 975 kr

Från loppisfynd till antikt
Lär dig mer om gamla föremål. Tommy
startade Loppisen i Brunnshallarna
1984. Tag gärna med något av dina
föremål till kursen.
Ronneby

Ledare: Christin Ekholm

Emaljarbete - helgkurs
Lär dig grunderna i emaljarbete!
Ronneby
2 ggr | 1650 kr
Ledare: Bob Matson

3 ggr | 500 kr
Ledare: Tommy Romanov

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

Bokbinderi - en enkel resa från
papper till bok
Genom olika tekniker, material och
verktyg ger vi hantverket ett nytt liv.
Karlskrona
5 ggr | 800 kr
Ledare: Kristina Petersson, S. Alola

Maskinstickning - helgkurs
För dig som har en stickmaskin men
som inte kommit igång.
Karlskrona
2 ggr | 1500 kr
Ledare: Maria Koltunova

Textilt tryck
Prova på olika tekniker att trycka på tyg.
Ronneby
7 ggr | 1650 kr
Ledare: A-K Hedlund, Viktoria Rosén

Bli din egen trädgårdsmästare
Lär dig om jord, gödning, kalk och
kompost.
Karlskrona
6 ggr | 700 kr
Ledare: Karina Gånedahl
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Grafiska trycktekniker helgkurs
Lär dig etsa på kopparplåt, ristning med
nålverktyg och andra trycktekniker.
Ronneby
2 ggr | 1650 kr
Ledare: Anita Larsson

MATLAGNING
Surdegsbakning
Baka bröd i vedeldad stenugn. Du får 10
bröd med dig hem efter dagen.

Gitarr/Elgitarr grundkurs
Kom igång med de enklaste ackorden.

Ledare: Jonas Kastell

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn

Husmanskost i modern
tappning
Ta chansen att utveckla din matlagning!

8 ggr | 900 kr

Karlskrona

Ledare: Eva-Lena Bayer,

5 ggr | 950 kr

Mattias Miding, Roger Karlsson,

Ledare: Sven Norén

Magnus Ölander

Burlesque dans
Sensuell dans med explosiv
kroppspositivitet! Prova något
annorlunda med Cirkus Donatella!

Ledare: Jennifer Tónlist

Lindy Hop nyb/forts
Lär dig denna glädjefyllda pardans som
har sitt ursprung från 20-talet.
Karlshamn

Latindans/Solodans
Samba, Salsa och Cha-Cha-Cha.

Ledare: Lars Söderström,

5 ggr | 950 kr

Fredrik Bergqvist

Kafferostning
Välkomna till kurs med svenska
mästaren i kafferostning 2017!
Teori varvas med praktik.
Mörrum
3 ggr | 1200 kr
Ledare: Henrik Arvidsson

Thailändsk kultur och
matlagning
För dig som är intresserad av Thailand!
Ronneby

VERKSTAD
Grund metallbearbetning
Säkerhet, materiallära, borrning,
svarvning, fräsning och slipning.
Grund smältsvetsning
Skydd och säkerhet, materiallära, MIG,
MAG, TIG och MMA.
Konstruktionsritningar
Ritningsläsning och intro till CAD.
Blekinge Uppfinnareverkstad

7 ggr | 600 kr

Ledare: Duangsamorn Sapphaso

Ledare: Inger Rydén

Vegetarisk matlagning
Kursen ger en god grund för dig som är
nyfiken på att äta vegetarisk mat.
Karlskrona

Mörrum

7 ggr | 1500 kr

10 ggr | 500 kr

Ledare: Ulla-Mir Renöfält
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8 ggr | 1200 kr

Ledare: Giovanni Casadei

5 ggr | 950 kr

Ledare: Astrid Sällström

Bygga och styra en drönare
Regelverk, 3D-skrivare, elektronik,
styrning, kamera eller mätning.

Karlskrona

Olofström

Boogie woogie för nybörjare
Har sitt ursprung i mitten av 1900-talet
genom swingdansen och solojazz.

3D-printer
Träna CAD, skriv ut på 3D-skrivare.

Blekinge Uppfinnareverkstad

10 ggr | 500 kr
Ledare: Eva Johansson, Martin Kemi

Arduino fortsättning
Kommunicera trådlöst, pekskärm,
internet och spelintroduktion.

Italiensk matlagning
Lär dig att laga härliga italienska rätter!

Karlshamn
10 ggr | 500 kr

Elektronik grund och Arduino
Teori, komponenter, kopplingsövningar,
lödning och Arduino-programmering.

Johannishus
1 ggr | 1500 kr

MUSIK OCH DANS

ELEKTRONIK

8 ggr | 1200 kr
Ledare: Magnus Dahlbom,
Raimo Hagelberg, Christer Folin

Förverkliga en innovativ idè?
Konkret stöd i ditt utvecklingsarbete av
ny produkt eller tjänst.
Blekinge Uppfinnareverkstad
5 ggr | 950 kr
Ledare: Sven-Uno Robertsson

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

NAVIGATION
Förarbevis
Inga förkunskaper. Grunden för
hantering av fritidsbåt 12 x 4 meter.

NATUR OCH MILJÖ

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn

Motorsågskörkort
I samarbete med Säker Skog erbjuds du
att gå studiecirkel för A+B behörighet i
motorsågning.

12 ggr | 1400 kr

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,

Ledare: Boris Höjer, Christer Friedh

Olofström
10 ggr | 4750 kr

Kustskeppare
Fortsättning på förarbevis. Innehåller
navigering utomskärs och till havs.

Ledare: Karl-Gustav Wass,

Ronneby, Karlshamn

Röjsåg
Studiecirkeln leder till behörighet RA
+RB. Studiematerial och prov ingår.

12 ggr | 1400 kr
Ledare: Christer Friedh

Kanalintyg
När du ska färdas på Europas inre
vattenvägar och kanaler.

Magnus Svensson, Lars-Ivar Olofsson

Svampkunskap
Lär dig om skogens svampar!
Karlshamn
4 ggr | 750 kr
Ledare: Kersti Gustavsson

DATORKUNSKAP
Datorkunskap grund/forts
SV erbjuder kurser i datorkunskap
grund eller fortsättning med bl.a.
Windows 10, Office365 m.m. Läs mer
om detta på vår hemsida.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström, Sölvesborg

Karlskrona, Karlshamn, Olofström

6 ggr | 1000 kr

8 ggr | 3900 kr

Ledare: Kristofer Borvall,

Ledare: Cecilia Rooth,

Petter Elmberg

Tommy Jönsson, Linnéa Persson

Jägarskolan med högvilt
Cirkeln leder till jägarexamen.
Övningsskytte och prov tillkommer.

Surfplatta/Smartphone
Vi har kurser både för nybörjare och
fortsättning i surfplatta/smartphone.
Möjlighet att låna utrustning finns.

VHF/SCR-certifikat
P.g.a sin långa räckvidd är VHF-radion
det säkraste kommunikationsmedlet.

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,

Olofström

Olofström, Sölvesborg

20 ggr | 2500 kr

4 ggr | 700 kr

Karlshamn

Ledare: Anders Håkansson, Michael

Ledare: Petter Elmberg,

4 ggr | 800 kr

Hesselberg, Lars Engdahl, Kenneth

Michael Hesselberg

Ledare: Christer Friedh

Pettersson, Lars-Peter Runesson

Karlshamn
3 ggr | 600 kr
Ledare: Christer Friedh

Radarintyg
Få fördjupade kunskaper i hur radarn
fungerar och används.

Biodling/Bihälsa
Vi har kurser för alla bi-intresserade, läs
mer på vår hemsida!

För mycket skärmtid
Har ni bråk om skärmtid hemma? Är du
orolig för ditt barns spelande? Då är
detta cirkeln för dig!

Karlshamn

Karlskrona, Ronneby

Ronneby

6 ggr | 1200 kr

Ledare: Richard Johansson,

4 ggr | 600 kr

Ledare: Christer Friedh

Christer Lindgren, Ronnie Persson

Ledare: Sven Rollenhagen

Utsjöskepparen
Planering av långresa utmed
kontinenterna, tidvattensberäkningar,
utländska sjökort och tullbestämmelser.

Fåglar för nybörjare
För dig som vill lära dig om dessa
fascinerande djur!

Photoshop
Introduktion i Photoshops
grundfunktioner.

Karlskrona

Karlskrona

Karlshamn

8 ggr | 1400 kr

5 ggr | 1200 kr

12 ggr | 1700 kr

Ledare: Tony Svensson

Ledare: Halewijn Bulckaen

Ledare: Christer Friedh

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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HÄLSA OCH LIVSSTIL
Yoga på stol
MediYoga är en terapeutisk yogaform
med mjuka, enkla meditativa andningsoch kroppsövningar samt meditation.
Karlskrona
8 ggr | 950 kr
Ledare: Anette Gustafsson

Vägledd meditation
Meditation ger avkoppling, energi och
stressreducering. Du får prova olika
guidade meditationer.
Karlskrona
8 ggr | 950 kr
Ledare: Ulla-Britt Karlsson

Fotografera fåglar, däggdjur
och mindre djur
För dig med systemkamera. Lär dig mer
om hur man går till väga för att få bilden
som du såg vid fotograferingstillfället.
Teori varvas med uteträffar.
Karlskrona
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Tony Svensson

Adobe Lightroom
Du har fångat det du vill på bild men
känner att fotot behöver det där lilla
extra! Då är detta kursen för dig.
Karlshamn
3 ggr | 700 kr
Ledare: Kristofer Borvall

ÖVRIGT
Fågelexkursioner till södra
Öland
Välkommen att följa med på en heldag
till Ölands södra udde och titta på
fåglar.
1 ggr | 900 kr
Ledare: Jörgen Pisch

Aktiekunskap/Hitta
kursvinnare
Lär dig mer om aktieportfölj, börslistor,
utdelning och mycket annat! För
nybörjare och mer erfarna.
Karlshamn, Olofström, Sölvesborg
5 ggr | 900 kr
Ledare: Mats Widesjö

FOTO
Digitalfotografering
Vill du lära dig mer om din
systemkamera och helt plötsligt ta
mycket bättre bilder?
Karlshamn
3 ggr | 700 kr
Ledare: Kristofer Borvall

Naturfoto
Lär dig ta bättre och mer
genomarbetande bilder i naturen.
Karlshamn
5 ggr | 900 kr
Ledare: Kristofer Borvall

Kreativ fotografering
Lära sig att hantera kameran/mobilen
på ett enkelt och kreativt sätt.
Ronneby
7 ggr | 975 kr
Ledare: Christin Ekholm

KULTUR
Städerna som försvann
Lär dig mer om fem blekingska städer
under ”dansktiden”.

Släktforskning
Lär dig grunderna för att sedan kunna
fortsätta släktforska på egen hand!
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,

Karlskrona

Olofström, Sölvesborg

4 ggr | 650 kr

Ledare: Ann-Margret Kjellander,

Ledare: Lasse Larsson

Staffan Knös, Björn Thorman, Åsa
Olsson

Guldkorn i Karlskrona del 1 & 2
Lär dig mer om de fantastiska
byggnader, gårdar, miljöer och historia
som Karlskrona bär med sig sedan
staden grundades 1680.

Pistolskytte
För alla som är intresserade av
pistolskytte.

Karlskrona

6 ggr | 600 kr

6 ggr | 800 kr

Ledare: Magnus Dagmyr

Karlshamn

Ledare: Lasse Larsson

Islandshästar: Ridning, hälsa
och historia
Det magiska tygeltaget – och flera andra
vägar till bättre kommunikation med
hästen i ridningen.
Ronneby, Sölvesborg

Adoption - kurs för blivande
föräldrar
För dig som planerar att adoptera.
Studiematerial ingår.
Karlshamn
4 ggr | 3200 kr
Ledare: Christina Apell

3 ggr | 850 kr
Ledare: Stina Helmersson
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För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

FÖRELÄSNINGAR HÖSTEN 2017
Välj bland någon av alla intressanta föreläsningar nedan. Entréavgiften varierar,
föranmälan krävs till samtliga föreläsningar. Hur du anmäler dig hittar du längst ner på
sidan.

FÖRELÄSNINGS- OCH INSPIRATIONSKVÄLL I RONNEBY OCH KARLSHAMN
Ronneby: torsdag 31 augusti kl 18.00-20.00 - SVs lokal
Medverkande: Eva-Lena Bayer (Gitarr och Målning), Christine Ekholm (Kreativ fotografering
och Loppisfynd), Anna-Klara Hedlund och Viktoria Rosén (Textiltryck), Christin Ohlin (Vedic
Art)

Henrik Arvidsson

Karlshamn: måndag 4 september kl 18.00-20.00 - SVs lokal
Medverkande: Henrik Arvidsson (Kafferosteri), Kersti Gustavsson (Örter och svamp), Lotta
Niemi (Klädsömnad)

BESÖK PÅ OBSERVATIROET - EN RESA I TID OCH RUM
Bernt Svensson från Karlskrona Astronomiförening ger oss en tillbakablick i historien. 60 år i
rymden med ljusföroreningar och astronomi. När det börjar mörkna beger vi oss till
Chapmanskolans Observatorium för att titta på stjärnhimmeln.
Tisdag 19 september kl 18:30
Var: SVs lokal, Ronnebygatan 9 i Karlskrona
Entré: 100 kr
Bernth Svensson

STROKE - OCH SEDAN?
En personlig berättelse och överlevnadsstrategi för anhöriga till strokedrabbad. Maries man
Håkan drabbades för 5 år sedan av en svår stroke, föreläsningen handlar om hur svårt det är att
vara anhörig till en svårt sjuk person.
Torsdag 21 september kl 18:00-20:00
Var: Medborgarhuset i Svängsta.
Entré: 20 kr.
Anmälan senast: 14/9
Marie Svendenius

ANTIKT I TIDEN
Stilhistorien - sett ur en antikhandlares ögon!
Tisdag 3 oktober kl 19:00-21:15
Föreläsare: Johan Pettersson

Giuseppe
Wickström

Kulturföremål berättar. Tag med egna föremål för värdering!
Tisdag 17 oktober kl 19:00-21:15
Föreläsare: Giuseppe Wickström
Var: SVs lokal, Drottninggatan 84 i Karlshamn
Entré: 150 kr

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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FÖRELÄSNINGAR HÖSTEN 2017
Välj bland någon av alla intressanta föreläsningar nedan. Entréavgiften varierar,
föranmälan krävs till samtliga föreläsningar. Hur du anmäler dig hittar du längst ner på
sidan.

PSYKIATRIVECKAN
I samarbete med kommunerna, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, NSPH,
Cura m.fl genomförs Psykiatriveckan under vecka 41 på olika platser runt om i Blekinge. Temat
det här året blir "Våga prata!".
Medverkande föreläsare blir journalisten och bloggaren Sanna Lundell, Pa Modou Badjie från
gruppen Panetoz, musikern Caj Carlsson, Sofie Hallberg och Ida Höckertrand från
Ångestpodden, m.fl.
Sanna Lundell

Föreläsningarna är kostnadsfria men anmälan krävs. Håll utkik på vår hemsida för mer info!

KOMMUNICERA HÅLLBAR UTVECKLING
Föreläsningen utgår från boken ”What we think about when we try not to think about global
warming” som skrevs inför klimatmötet i Paris 2015. I takt med att bevisen ökar, oroar sig
människor i allmänhet allt mindre för miljön och klimatförstöring.

Per Espen Stoknes

Torsdag 28 september kl 14:00-16:00 (på engelska) och kl 18:00-20:00
Var: Landstingssalen, Wämö Center i Karlskrona
Anmälan senast 25 september
Entré: Gratis. Lättare fika ingår.
Arr: BTH, Landstinget, Karlskrona kommun, Biblioteket Karlskrona och SV

MÄNNISKOR JAG MÖTT OCH DERAS DIALEKTER
Så länge du pratar om en person - så länge lever personen! Alla människor har en historia och
många av de personer som Tommy mött har inspirerat honom till sitt intresse att göra affärer
och då framförallt inom antikviteternas värld. Våra dialekter är också något som bär på en
spännande historia!
Torsdag 9 november kl 18:30-20:30
Plats: SVs lokal, Bredgatan 33 i Olofström
Entré: 100 kr
Tommy Svensson

VÄLKOMMEN ATT RINGA ELLER BESÖKA OSS!
Tel växel: 0771-210 400 • E-post: blekinge@sv.se
Hemsida: sv.se/blekinge • Facebook: facebook.com/svblekinge
Karlskrona • Ronnebygatan 9 • 0455-30 73 70
Ronneby • Västra Torggatan 7A • 0457-752 90
Karlshamn • Drottninggatan 84 • 0454-30 61 50
Olofström • Bredgatan 33 • 0454-993 37
Sölvesborg • N:a Bryggerigatan 1 • 0456-122 00
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För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

