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SV gillar föreningar!
 

En stor del av våra
studiecirklar och
kulturprogram anordnas
tillsammans med de ca
220 föreningar som SV
samarbetar med i Blekinge.
Vill du starta en förening
eller kanske utveckla den
förening som 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.
 

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 om det på
Cirkelledarnätet!
www.sv.se/cirkelledarnatet/
 

Kontakta oss och berätta
hur ditt behov ser ut, vi
hjälper dig gärna!

Välkommen till SV Blekinge!

Bakre raden: Karolina,
Linda, Priscilla, Främre
raden: Elsa och Ramona

Låt dig inspireras av vårens utbud!
Många av våra kurser kan ge dig en ny upplevelse. Välj och
vraka bland vårt sortiment, lär dig ett nytt språk eller
börja måla som du kanske har drömt om. Om du inte har
möjlighet att gå en kurs så erbjuder Studieförbundet
Vuxenskolan även ett brett utbud av föreläsningar. Tänk
på att anmäla dig eftersom platserna är begränsade.
Saknar du något - håll dig uppdaterad på vår hemsida, där
fyller vi hela tiden på med nyheter eller hör av dig till ditt
närmaste kontor. I Karlskrona når du Linda, i Ronneby
Ramona, i Karlshamn Karolina, i Olofström och
Sölvesborg Priscilla som gärna hjälper dig.
Skynda dig att boka, en del kurser blir snabbt
fulltecknade.
 
Välkommen till SV Blekinge - en Plats för nytänkande.
Elsa Zackheden
Verksamhetsutvecklare Allmänmarknad

Naturgårdsakademin en mötesplats
som får människor att växa!
Projektet Naturgårdsakademin som vi nu i
ett års tid bedrivit tillsammans med
Tillväxtverket börjar gå mot sitt slut. Ett
projekt där vi ser att vi öppnat många
dörrar och möjligheter för totalt ett 100-tal
utlandsfödda kvinnor i utanförskap.
Genom vårt stora nätverk och många
kontakter har vi skapat möjligheter till
förändring för varje individ inom
projektet. De har fått möjligheten att
utbilda sig, ”prova på” olika yrken samt
praktisera inom den gröna näringen
(trädgård, lantbruk, skog, djurhållning, hav och miljö).
Deltagarna har fått ta del av olika föreläsningar som exempelvis trädgårdsjournalisten
Gunnel Carlson (Gröna Rum), Tuija Finnilä, Pontus Joäng och Inka samt av många fler
inom branschen.
De har också besökt många gårdar och företag som exempelvis Gårdsfisk i Tollarp,
Veganträdgården i Villands Vånga och Raskamåla gård i Bräkne Hoby.
Vår organisation har genom projektet kunnat ge alla dessa kvinnor möjlighet till förändring
och ett steg mot egen försörjning på arbetsmarknaden.
 
Carina Lindström
Programansvarig Naturgårdsakademin

Viktigt att veta!
Anmälan kan göras på sv.se/blekinge, telefon
0771-210 400 eller vid besök på något av kontoren i Blekinge.
Studiematerial, kostnad för studiematerial såsom litteratur,
råvaror, drönare etc ingår ej i deltagaravgiften om inget annat
anges. För fullständig information om våra anmälningsregler
läs på vår hemsida www.sv.se/blekinge
Innehållet i studieprogrammet gäller med reservation för ev
ändringar samt tryckfel.



HANTVERK

Målning i olika tekniker
Prova på olika tekniker som tex
akvarell, olja, akryl eller teckna med
blyerts. Se vår hemsida för mer info!
8 ggr | 1450 kr

Ledare: Bob Matson, Sabrina Tafuro,

Gideon Johansson

Målning i olika tekniker -
Skapande bild
För dig som vill utforska dina kreativa
sidor och någon gång uttryckt: Jag kan
inte måla...men jag vill!
Karlshamn

8 ggr | 1450 kr

Ledare: Ulrika Arvering

Skapa utifrån känsla
Målning i akryl en resa i färgernas magi.
Karlshamn, helgkurs

1 ggr | 300 kr

Ledare: Maria Franzén

Akvarellhelg i Blekinge
Välkommen att måla akvarell alldeles
intill vattnet. Fika och lunch ingår.
Järnavik, helgkurs

2 ggr | 2450 kr

Ledare: Magnus Petersson

Måla akvarell vid havet
Låt den underbara Blekingska naturen
inspirera till fantastiska akvarell
målningar. Fika o lunch ingår.
Möcklö, helgkurs

2 ggr | 2100 kr

Ledare: Maria Petersson, Urban

Emanuelsson

Blyertsteckning
Grunderna i hur man kan använda
blyertspennan som verktyg.
Karlshamn, Olofström, Sölvesborg

2 ggr | 550 kr

Ledare: Elin Stålhand

Teckningskurs med Irina
Övningar i teckning med kol eller
blyerts. Proportioner och perspektiv är
viktiga delar som ingår i kursen.
Karlskrona

8 ggr | 1450 kr

Ledare: Irina Novokrescionova

Vedic Art
Lekfullt och kravlöst målande.
Karlshamn, helgkurs

3 ggr | 2150 kr

Ledare: Marie Herbst

Kroki
Snabba skisser av levande modell.
Karlskrona, helgkurs

3 ggr | 1200 kr

Ledare: Irina Novokrescionova

Kalligrafi - Snabbtextning
Konsten att skriva vackert.
Karlskrona, Karlshamn

5, 2 ggr | 800, 300 kr

Ledare: Ann-Sofie Svedström, Sofie

Håkansson

Bokvikning
Lär dig att vika böcker efter mönster
och skapa tredimensionella bilder.
Ronneby

3 ggr | 550 kr

Ledare: Mimmi Bondesson

Makramé
Makramé är en gammal flät- och
knytteknik, du lär dig de vanligaste
knutarna. Gör en ampel, smycke, skärp.
Karlshamn, helgkurs

1 ggr | 400 kr

Ledare: Marianne Söderberg

Nålbindning
En gammal teknik där man med grov
nål av trä eller ben fogar ögla för ögla av
ullgarn till sockor, vantar, mössor mm.
Karlshamn, helgkurs

2 ggr | 975 kr

Ledare: Åsa Stentoft

Tvåändsstickning
Stickning med två garnändar, som vrids
om varandra för varje maska.
Karlshamn, helgkurs

2 ggr | 975 kr

Ledare: Åsa Stentoft

Tovning
En gammal teknik där man bearbetar
ull med vatten och såpa.
Olofström

3 ggr | 500 kr

Ledare: Mimmi Nilsson

Svetsa på tyg
Återbruk av tygbitar genom svetsning.
Ronneby

3 ggr | 600 kr

Ledare: Anette Stigsdotter

Silversmide - Designa din ring
Lär dig de grundläggande momenten.
Karlshamn, helgkurs

1 ggr | 1050 kr

Ledare: Ann-Lois Gustafsson, Gill

Björk

Tennslöjd
Skapa vackra mönster på renskinn med
flätor av spunnen tenntråd.
Ronneby, helgkurs

2 ggr | 700 kr

Ledare: Anita Sjödahl

Glasfusing
Klipp, skär och smält glas i härliga
färger och former till vackra föremål.
Ronneby

3 ggr | 600 kr

Ledare: Lars Söderström
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NATUR OCH MILJÖ

Motorsågskörkort klass 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: Cecilia Rooth, Magnus

Svensson, Henrik Häggblad, Lars-Ivar

Olofsson

Röjsågskörkortet RA/RB
Kursen leder till behörighet RA+RB.
Studiematerial och prov ingår.
Karlskrona, Karlshamn, Olofström

8 ggr | 4150 kr

Ledare: Cecilia Rooth, Linnéa Persson,

Mats Hansson

Skogsbrukets grunder
För dig som har egen skog eller som
skulle vilja ha egen skog.
Ronneby

9 ggr | 1350 kr

Ledare: Helene Reiter

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

Biodling
En kurs för dig som vill bli biodlare. Vi
följer biodlaråret, målet är att du själv
ska skaffa ett eget bisamhälle.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn

Ledare: Karen Friberg, Anders

Andersson, Christer Lindgren, Ronnie

Persson, Nils-Erik Svensson, Anna

Erlandsson

Vårens alla flyttfåglar
Lär dig om dessa fascinerande djur och
få en inblick hur det ser ut under våren
när fåglarna anländer från sina
övervintringslokaler. Inom- och
utomhusvistelse.
Karlskrona

8 ggr | 1600 kr

Ledare: Tony Svensson

TRÄDGÅRD

Höns i trädgården
Känn dig redo för att skaffa din första
flock med höns. Raser, foder, hönshus,
praktisk skötsel och ett studiebesök.
Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg

3 ggr | 600 kr

Ledare: Anna Johansson, Tina

Ivarsson

Bli din egen trädgårdsmästare
Lär dig om jord, gödning, kalk,
kompost, så, sätta och beskärning.
Karlskrona

6 ggr | 850 kr

Ledare: Karina Gånedahl

Trädgårdsdesign
För dig som är nybörjare i trädgårds-
planering. Tips på val av växter, färgval
och mycket mer. Rita din egen rabatt.
Ronneby

8 ggr | 1400 kr

Ledare: Catarina (Tina) Osbjer

NAVIGATION

Förarintyg för fritidsbåt
Behörighet att föra fritidsbåt inomskärs.
Grundkurs, 1:a steget inom navigation.
Finns på alla orter i Blekinge

12 ggr | 1900 kr

Ledare: Magnus Gullbing, Christer

Friedh

Kustskeppare
Fortsättningskurs för behörighet att
föra fritidsbåt större än 12x4 m.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn

12 ggr | 1900 kr

Ledare: Magnus Gullbing, Christer

Friedh

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

12 ggr | 1900 kr

Ledare: Christer Friedh

Kanalintyg
Intyg som krävs för färd i Europa.
Ronneby, Karlshamn

3 ggr | 600 kr

Ledare: Christer Friedh

VHF/SRC- Båtradio - certifikat
P.g.a. sin långa räckvidd är VHF-radion
det säkraste kommunikationsmedlet.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn

6 ggr | 1250 kr

Ledare: Per Siebing, Christer Friedh
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SPRÅK

Arabiska
Lär dig prata arabiska.
Karlshamn

10 ggr | 1050 kr

Ledare: Fouad Abbas

Engelska
Repetition av dina tidigare kunskaper.
Ronneby

10 ggr | 1050 kr

Ledare: Nathan Bissette

Spanska
Kurs i uttal och ordförråd.
Karlskrona, Karlshamn

10 ggr | 1050 kr

Ledare: HaeLee Chung, Louise

Otmalm

Italienska
Lär dig prata italienska. Grund- och
fortsättningskurs.
Karlskrona, Karlshamn

10, 8 ggr | 1050 kr

Ledare: Giovanni Casadei, Francesca

Catellani

Tyska
Träna konversation och öva på uttal.
Karlshamn

10 ggr | 1050 kr

Ledare: Kerstin Wagner

Skrivarkurs
Utveckla skrivandet genom att skriva,
läsa och diskutera egna och varandras
alster.
Ronneby

10 ggr | 300 kr

Ledare: Bertil Andersson

Att prata, framställningsteknik
Utveckla din personliga förmåga att
prata inför andra.
Ronneby, Karlshamn, Olofstöm,

Sölvesborg

3 ggr | 550 kr

Ledare: Mikael Åman

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: Madeleine Gottfridsson

Lindy Hop Steg 1-3
Glädjefylld pardans, swingjazz.
Karlshamn

10 ggr | 650 kr

Ledare: Eva, Martin, Sofia, Sami,

Jennifer

Latindans
Samba, Salsa och Cha-Cha-Cha.
Olofström

7 ggr | 700 kr

Ledare: Inger Rydén

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Coaching för bättre välmående
Investera i din hälsa för att må så bra
som möjligt, det handlar om att ta till
vara på din kropp och dina tankar.
Karlskrona

4 ggr | 800 kr

Ledare: Marie Kullving

Yoga & vattenyoga
Yogakurser för alla åldrar oavsett
rörlighet och förutsättningar.
Läs mer på vår hemsida!
Karlshamn

Ledare: Ann Karlsson

FOTO

Foto - Mobilkamera
Lär dig enkla knep för bildkomposition,
ljus, vinklar, perspektiv och redigering.
Karlskrona

3 ggr | 550 kr

Ledare: Cecilia Lindberg

Foto - Digitalfoto
Vill du lära dig mer om din
systemkamera och ta bättre bilder?
Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg

3 ggr | 550 kr

Ledare: Petter Elmberg

Fotografera fåglar
En kurs med både teori och praktik.
Inom- och utomhusvistelse.
Karlskrona

8 ggr | 1600 kr

Ledare: Tony Svensson

DIGITAL TEKNIK

Datorkunskap
Datorer och surfplattor är en förut-
sättning för en fungerande vardag.      
SV har något för alla oavsett om du är
nybörjare eller mer van. Kontakta ditt
SV-kontor för mer info.

Surfplatta och Smartphone
Olika digitala tjänster som Bankid,
Facebook, Blekingetrafikens app mm.
Alla orter i Blekinge

4, 3 ggr | 700, 550 kr

Ledare: Petter Elmberg, Göran

Mendys
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MATLAGNING

Italiensk matlagning
Lär dig laga härliga rätter från trakten
runt Medelhavet.
Karlskrona

5 ggr | 1050 kr

Ledare: Giovanni Casadei

Vegetarisk matlagning
Nyfiken på vegetarisk mat? En god
grund för att äta hälsosamt.
Karlskrona, Olofström

5 ggr | 1050 kr

Ledare: Giovanni Casadei, Anette

Modin

Mat från världens kök
Lär dig laga spännande mat från
Mellanöstern, Medelhavet och USA.
Olofström

3 ggr | 650 kr

Ledare: Anette Modin

Antiinflammatorisk matlagning
– för ett friskare liv
Ge din kropp en ny chans, med
antiinflammatorisk och grön mat.
Skärva, helgkurs

3 ggr | 1500 kr

Ledare: Ulla-Mir Renöfält

Tillverka chokladpraliner
Gör dina egna praliner.
Kursen erbjuds på samtliga orter.

3 ggr | 550 kr

Ledare: Petter Elmberg

Surdegsbakning
Baka bröd i vedeldad stenugn. Du får ta
10 bröd med dig hem samt fika och
lunch ingår i deltagaravgiften.
Mikklagård, Johannishus, helgkurs

1 ggr | 1500 kr

Ledare: Jonas Castell, Ronny

Johansson

KULTUR

Guldkorn i Ronneby
Bilder och berättelser om människorna,
naturen och byggnaderna genom åren.
En bok om Ronneby ingår i avgiften.
Ronneby

3 ggr | 550 kr

Ledare: Tommy Nilsson

Guldkorn i Karlskrona
Följ med på spännande vandringar på
Karlskronas innergårdar och lär mer om
stadens historia från både förr och i
modern tid.
Karlskrona

8 ggr | 1200 kr

Ledare: Lasse Larsson

ÖVRIGT

Aktiekunskap
Aktieportfölj, börslistor, utdelning och
andra praktiska kunskaper.
Karlshamn, Olofström

5 ggr | 950 kr

Ledare: Mats Widesjö

Hitta kursvinnare
Aktiekunskap, bli en riktig kursvinnare!
Karlshamn, Olofström

5 ggr | 950 kr

Ledare: Mats Widesjö

Släktforskning
Lär dig grunderna för att släktforska.
Finns på alla orter i Blekinge

Ledare: A-M Kjellander, Staffan Knös,

Vanja Stjernberg, Åsa Olsson, Göran

Mendys

SMARTA HEM

Bygg ditt smarta hem
Vad är och hur bygger jag ett smart
hem? Tips och tricks på olika lösningar.
4 ggr | 1050 kr

ELEKTRONIK

Bygg elektronik och mikrodator
Kopplingsövningar, komponenter,
lödning och programmera Arduino
mikrodator. Användning i hemmiljö.
10 ggr | 1850 kr

Lär dig flyga drönare
Inköp, priser, tillbehör, flygövningar,
regelverk, film, fotografera och mäta.
8 ggr | 1650 kr

VERKSTAD

Grund metallbearbetning
Säkerhet, materiallära, borrning,
svarvning, fräsning och slipning.
8 ggr | 1550 kr

Grund smältsvetsning
Skydd och säkerhet, materiallära, MIG,
MAG, TIG och MMA.
8 ggr | 1550 kr

Kreativ design med 3D-printer
Handhavande, inköp och priser,
lämpliga ritprogram och materialval.
8 ggr | 1550 kr
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FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2020

Föreläsningarna på denna sida sker i samarbete med Biblioteken, föreläsningen med
Catarina Persson sker även i samarbete med Olofströms Trädgårdsförening samt
föreläsningen med Jan Landin med Föreningen Norden. För att vara garanterad en
plats krävs föranmälan till respektive Bibliotek. Entréavgiften varierar. Mer information
om arrangemangen hittar du på sv.se/blekinge eller biblioteket.

KRISTIAN TYRANN
ELLER KRISTIAN
BONDEKAER
Bygger på boken Där brast ett
ädelt hjärta-Kung Kristian II
och hans värld.
27 januari, kl 18.30
Stadsbiblioteket Karlskrona
Entré 50 kr, anmälan
BiblioteketMargareta Skantze

NÄR ÖSTDANMARK
BLEV SYDSVERIGE
Snapphanar, stormaktstid och
Blekinge under 1600- talet.
5 februari, kl 18.30
Ronneby Stadsbibliotek
Entré 50 kr, anmälan
Biblioteket

Marcus
Bernhardsson

ÅLEVANGELIET
Vad vet vi om ålen eller, för all
del, om människan?
I Ålevangeliet får vi lära känna
en hel del av dessa mystiska
väsen. Augustpriset 2019.
2 mars, kl 19.00
Lokstallarna Karlshamn
Entré 90 kr, boka biljett på
biblioteket el Nortic.sePatrik Svensson

Foto: E. Malmborg

RÖSTRÄTTSKÄMPAR,
FÖRETAGSLEDARE OCH
PEDAGOGISKA
PIONJÄRER
Möt Karlskronas historiska
kvinnor sedan 1680.
9 mars, kl 18.30
Karlskrona Stadsbibliotek
Entré 50 kr, anmälan
BiblioteketMatilda Skoglöw

ORDEN OCH TONERNA,
PATRIC EGHAMMAR
OCH UNIT
En musikalisk litterär
föreställning om identitet,
tradition och förnyelse.
11 mars, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré 50 kr, anmälan
BiblioteketPatric Eghammer

ESTONIA SETT UR EN
RÄDDNINGSMANS
ÖGON
Piloten som ingick i den första
svenska helikoptern berättar
om hur han upplevde
räddningsaktionen.
24 mars, kl 18.00
Sölvesborgs Stadsbibliotek
Fri entré, anmälan BiblioteketJan Landin

SKAPA DIN EGEN
LUSTGÅRD
Trädgårdsinspiration, bilder
och berättelser från egen och
andras trädgårdar. Se sociala
medier Trädgårdsfröjd" som
Catarina driver.
31 mars, kl 18.00
Olofströms Bibliotek
Fri entré, anmälan BiblioteketCatarina Persson

FÖRFATTARBESÖK
LINA WOLFF
Lina berättar om sin senaste
roman "Köttets tid" som är en
berättelse om människans
behov av andlighet.
22 april, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré 50 kr, anmälan
BiblioteketLina Wolff, foto:

Gustav Bergman
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FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2020

Under våren erbjuder SV spännande och intressanta föreläsningar. Föreläsningen
Snapphanar och friskyttar sker i samarbete med Olofströms Hembygdsförening och
Olofströms Bibliotek. För att vara garanterad en plats krävs föranmälan till SV om inget
annat anges. Entréavgiften varierar. Mer information om arrangemangen hittar du på
sv.se/blekinge och hur du anmäler dig hittar du längst ner på sidan.

VIKT, SÖMN OCH
HORMONER
Essentiella oljor kan hjälpa
oss att balansera vårt hormon
system för mer balans i vår
vardag.
28 januari, kl 18.30
SV Ronneby
Entré 100 kr, anmälan SV

Susanna Odén

SLÄKTFORSKNING,
INTRODUKTION
Göran bjuder på en intro-
duktion för dig som är nyfiken
på att börja släktforska.
10 februari, kl 18.00
SV Olofström
Fri entré, anmälan SV

Göran Mendys

AYURVEDA -
LIVSKUNSKAP
Inspirationsföreläsning om
österländsk hälsofilosofi.
Lever Du Din dröm?
25 februari, SV
Karlskrona
4 mars, SV Sölvesborg
kl 18.00, anmälan SV
Entré 50 kr, te och frukt ingårMarie Folkesson

NEJ! - TIDEN LÄKER
INTE ALLA SÅR
När sorgen sakta förvandlas
och ändras till en känsla av
styrka, en vilja att orka leva
igen.
16 april, SV Karlshamn
21 april, SV Karlskrona
kl 18.00
Entré 100 kr, anmälan SVJessica Andersson,

Jane Jonasson

VÄRLDSARVSVERKSTAD
PÅ BLEKINGE MUSEUM
Du får stimulera din fantasi
och utveckla ditt mod att testa
nytt för att ta dig an
framtidens utmaningar!
18 april
I samarbete med Museet,
Blekinge Uppfinnareverkstad,
Kreativum, BiblioteketMer info kommer

senare.

SNAPPHANAR OCH
FRISKYTTAR
I västra Blekinge 1658-1679.
Berättelser om kända och
okända snapphaneöverfall
mot svenskar.
Datum och mer info
se Nässelfrossans
program.
Olofströms BibliotekGöran Mendys

VÄLKOMMEN ATT
RINGA ELLER
KONTAKTA OSS!
Tel växel: 0771-210 400
• E-post: blekinge@sv.se
Hemsida: sv.se/blekinge
• Facebook: facebook.com/
svblekinge
• Instagram:
vuxenskolanblekinge

VÄLKOMMEN ATT
BESÖKA OSS!
Karlskrona Ronnebygatan 9
Ronneby V Torggatan 7A
Karlshamn Drottninggatan 84
Olofström Ö Storgatan 34
Sölvesborg N Bryggerigatan 1

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


