Studieprogram våren 2018
Karlskrona • Ronneby • Karlshamn • Olofström • Sölvesborg

Välkommen
till vårens
kurser och
föredrag!

Hela vårt
utbud hittar
du på sv.se/
blekinge

Gilla oss på
Facebook
för senaste
nytt!

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, familj
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Hälsa, foto, kultur,
språk, övrigt
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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.

Har du funderat på att bli
biodlare? Gå en kurs i
biodling hos
Studieförbundet
Vuxenskolan i Blekinge! Hos
oss kan du komma igång
tillsammans med andra och
lära dig det som behövs för
att kunna skaffa ett eget
bisamhälle.

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.

Föreläsningar
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Bin – mer än
dunderhonung!

Hos oss finns kurser för
nybörjare, i bihälsa och hur
man kan utveckla sin
drottningodling. I våra
kurser blandas teori med
praktik. Du får göra besök
på bigård så att du verkligen
får känna på biodling i
praktiken. Under kurserna
går vi igenom vilka redskap
du behöver som biodlare,
var du kan ha ditt
bisamhälle, hur biåret ser ut
och de regler som finns för
biodling, allt för att du ska få
den kunskap du behöver
inför skapandet och
utvecklandet av ditt eget
bisamhälle.
Varför biodling?
När de vilda bina blir färre
måste biodlarna bli fler.
Sveriges cirka 10 000
biodlare jobbar för att täcka
pollineringsbehovet av
fruktträd och andra odlade
växter. Ungefär en tredjedel
av det vi äter är nämligen
honungspollinerat.
Förutom kurser för biintresserade hittar du
många andra roliga och
intressanta kurser och
föreläsningar i vårens
studieprogram och på vår
hemsida.
Välkommen till ett nytt
spännande år med SV!

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
Vi kardar, spinner och tovar med olika
sorters ull.
Olofström

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!

3 ggr | 500 kr

Finns på alla orter i Blekinge

Ledare: Mimmi Nilsson

Keramik
Vi har keramikkurser för alla! Mer info
hittar du på vår hemsida.

Karlskrona, Karlshamn
8 ggr | 1400 kr

Karlshamn, Ronneby

Ledare: Beatrix Leykamm, Britt-Marie

Ledare: Louise Otmalm, Maria

Eriksson

Åkesson

Illustration & kroki
En introduktion till teckning & kroki för
dig som vill utveckla din kreativitet och
ditt observerande öga.
Karlskrona
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
4 ggr | 750 kr
Ledare: Eva Malm

Mosaikkonst
Lär dig konsten att klä en yta med små
bitar av sten, glas eller kakel som sätts
samman till olika mönster.
Ronneby
3 ggr | 575 kr
Ledare: Carina Ahlborg

Scrapbooking
Dekorera en canvas med foton,
omvandla en gammal plåtburk till något
vackert och gör ett grattiskort för hand.
Karlskrona
3 ggr | 500 kr
Ledare: Katja Wisén

Bokbinderi - en enkel resa från
papper till bok
Genom olika tekniker, material och
verktyg ger vi hantverket ett nytt liv.
Möbeltapetsering
Det handlar om att bevara, reparera
eller förnya möbler.

Karlskrona

Ronneby

Susanna Alola

5 ggr | 800 kr
Ledare: Kristina Petersson,

7 ggr | 2450 kr
Ledare: Margareta Sundén

Textilt tryck
Prova på olika tekniker att trycka på tyg.

Möbelrenovering/Målning med
kalkfärg/Chalkpaint
Lär dig måla inredningsdetaljer så som
stol, pall eller tavelram.

Ronneby

Ronneby

Vedic Art
Lekfullt och kravlöst målande. Alla kan
måla Vedic Art, helt utan krav på
prestation eller resultat. Även helgkurs!

7 ggr | 1200 kr
Ledare: Christin Ekholm

Redesign/Återbruk
För dig som gillar att återanvända olika
material och tror på en hållbar livsstil!

2 ggr | 800 kr
Ledare: A-K Hedlund, Viktoria Rosén

Ronneby
8 ggr | 1500 kr
Ledare: Christin Ohlin

Karlshamn
3 ggr | 500 kr
Ledare: Rawan Hosari

Guld/Silversmide
Lär dig göra smycken i guld, silver och
stenar. Helgkurs.
Karlskrona

Att skriva med glädje
Nu har du chansen att gå en skrivarkurs
där du kommer bli inspirerad med
skrivarglädje! Helgkurs.
Karlskrona
1 ggr | 1500 kr
Ledare: Kim Kimselius

2 ggr | 1800 kr
Ledare: Katarina Andersson

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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TRÄDGÅRD
Trädgårdsdesign
Till dig som är nybörjare i
trädgårdsplanering.

Latindans/Solodans
Samba, Salsa och Cha-Cha-Cha.
Olofström
7 ggr | 700 kr
Ledare: Inger Rydén

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

Ronneby, Karlshamn
8 ggr | 1400 kr

MATLAGNING

Ledare: Tina Osbjer

MUSIK OCH DANS
Gitarr/Elgitarr/Ukulele
SV erbjuder både grund och
fortsättning. För mer info, se vår
hemsida!
Ronneby, Karlshamn, Olofström,
Sölvesborg
8 ggr | 900 kr
Ledare: Nathan Bissette, Roger
Karlsson, Magnus Ölander, Håkan
Lindgren

Burlesque dans
Sensuell dans med explosiv
kroppspositivitet! Prova något
annorlunda med Cirkus Donatella!
Karlshamn
8 ggr | 500 kr
Ledare: Jennifer Tónlist

Lindy Hop nyb/forts
Lär dig denna glädjefyllda pardans som
har sitt ursprung från 20-talet.
Karlshamn
10 ggr | 500 kr
Ledare: Eva Johansson, Martin Kemi

Linedance
Dansa på linje. För alla åldrar och du
behöver inte ha dansat tidigare!
Karlshamn
10 ggr | 500 kr
Ledare: Lena Mattson, Jeanette Palfi
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Surdegsbakning
Baka bröd i vedeldad stenugn. Du får 10
bröd med dig hem efter dagen.
Johannishus

Arduino fortsättning
Kommunicera trådlöst, pekskärm,
internet och spelintroduktion.
3D-printer
Träna CAD, skriv ut på 3D-skrivare.

1 ggr | 1500 kr
Ledare: Jonas Castell, Ronny
Johansson

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

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

Blekinge Uppfinnareverkstad

Karlskrona, Karlshamn

Fredrik Bergqvist

8 ggr | 1200 kr
Ledare: Lars Söderström,

5 ggr | 1050 kr
Ledare: Giovanni Casadei, Carina
Fastén

Vegetarisk Matlagning
Nyfiken på vegetarisk mat?
Karlskrona, Olofström
5 ggr | 1050 kr
Ledare: Giovanni Casadei, Anette
Modin

Örter och Salvor
Från vilda och odlade örter lär du dig
göra salvor och tinkturer.
Karlshamn

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
8 ggr | 1200 kr

5 ggr | 850 kr
Ledare: Kersti Gustavsson

Fermentera med mera
För dig som är nyfiken på denna
urgamla konst att bevara råvaror.
Karlshamn

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 | 850 kr
Ledare: Una Qvarnström

5 ggr | 950 kr
Ledare: Sven-Uno Robertsson

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

NAVIGATION

NATUR OCH MILJÖ

Förarbevis
Inga förkunskaper. Grunden för
hantering av fritidsbåt 12 x 4 meter.
Navigationskurserna finns även dagtid!

Motorsågskörkort
I samarbete med Säker Skog erbjuds du
att gå studiecirkel för A+B behörighet.
Studiematerial och prov ingår.

Finns på alla orter i Blekinge

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,

12 ggr | 1500 kr

Olofström

Ledare: Boris Höjer, Christer Friedh

10 ggr | 4750 kr
Ledare: Karl-Gustav Wass,

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

Magnus Svensson, Lars-Ivar Olofsson

12 ggr | 1500 kr

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

Ledare: Christer Friedh

Karlskrona, Karlshamn, Olofström

Ronneby, Karlshamn

DATORKUNSKAP
Datorkunskap grund/forts
SV erbjuder kurser i datorkunskap,
surfplatta eller smartphone både till
nybörjare och för dig som vill fördjupa
sig. Läs mer på SVs hemsida eller
kontakta ditt lokala kontor för mer info!
För mycket skärmtid
Har ni bråk om skärmtid hemma? Är du
orolig för ditt barns spelande? Då är
detta cirkeln för dig!
Ronneby
4 ggr | 600 kr
Ledare: Sven Rollenhagen

8 ggr | 3900 kr

Kanalintyg
När du ska färdas i Europa.

Ledare: Cecilia Rooth, Linnéa Persson,
Tommy Jönsson

Karlshamn
3 ggr | 600 kr
Ledare: Christer Friedh

Photoshop
Introduktion i Photoshops
grundfunktioner.

Jägarskolan med högvilt
Cirkeln leder till jägarexamen.

Karlskrona

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,

Ledare: Halewijn Bulckaen

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

Olofström

Karlshamn

Hesselberg, Lars Engdahl, Kenneth

4 ggr | 900 kr

Pettersson, Lars-Peter Runesson

5 ggr | 1200 kr

20 ggr | 2650 kr
Ledare: Anders Håkansson, Michael

Ledare: Christer Friedh

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

Biodling/Bihälsa/Drottningodl.
Vi har kurser för alla bi-intresserade, läs
mer på vår hemsida!
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn
Ledare: Bertil Frost, Richard

Karlshamn

Johansson, Christer Lindgren, Ronnie

12 ggr | 1800 kr

Persson, Nils-Erik Svensson, Anna

Ledare: Christer Friedh

Erlandsson

Väder för båtfolk
Lär dig tolka och förstå väderprognoser
samt meteorologiska uttryck.

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

Adoption - kurs för blivande
föräldrar
För dig som planerar att adoptera.
Studiematerial ingår.

Karlshamn

Karlskrona, Ronneby

Karlshamn

3 ggr | 600 kr

8 ggr | 1400 kr

4 ggr | 3200 kr

Ledare: Christer Friedh

Ledare: Tony Svensson, Jörgen Pisch

Ledare: Christina Apell

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

FAMILJ
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HÄLSA OCH LIVSSTIL
Yoga
Vi har Yogakurser för alla åldrar oavsett
smidighet och förutsättningar.
Läs mer på vår hemsida!

Fotografera fåglar, däggdjur
och mindre djur
För dig med systemkamera.
Karlskrona
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Tony Svensson

Karlskrona, Karlshamn, Olofström
Ledare: Anette Gustafsson, Ann

KULTUR

ÖVRIGT
Aktiekunskap/Hitta
kursvinnarna
Lär dig mer om aktieportfölj, börslistor,
utdelning och mycket annat! För
nybörjare och mer erfarna.
Karlshamn

Karlsson, Barbro Olofsson

5 ggr | 900 kr
Ledare: Mats Widesjö

Existentiell hälsa
Kursen vill bidra till en positiv mening
med livet. Hur kan jag finna livsmod
och livsglädje?

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

Ronneby

Karlskrona

Finns på alla orter i Blekinge

8 ggr | 800 kr

8 ggr | 1100 kr

Ledare: Ann-Margret Kjellander,

Ledare: Ann-Christine Fyhr

Ledare: Lasse Larsson

Staffan Knös, Vanja Stjernberg, Åsa

Släktforskning
Lär dig grunderna för att sedan kunna
fortsätta släktforska på egen hand!

Olsson

FOTO
Digitalfotografering
Kom igång med din systemkamera och
lär dig ta bättre bilder.
Karlshamn, Olofström, Sölvesborg
3 ggr | 700 kr
Ledare: Kristofer Borvall, Linus

The real spirit of Crete
Vill du utforska det genuina, äkta Kreta
och lära dig om denna fantastiska ö?
Eventuellt få se platser turister
vanligtvis ej får se?
Karlshamn

Stjärnsmällar, galaxer och
annan Astronomi
Funderar du över vad det är du ser på
natthimlen. Hur många stjärnor finns
det?

6 ggr | 950 kr

Karlskrona

Ledare: Ann Karlsson

6 ggr | 850 kr
Ledare: Marie Persson

Bentzer

Naturfoto
Lär dig ta bättre och mer
genomarbetande bilder i naturen.
Teori varvas med uteträffar.

SPRÅK

5 ggr | 900 kr

Afternoon Tea - Brush up your
English!
Välkommen på en kopp te och scones!
Under tiden vi dricker te pratar vi
engelska med varandra.

Ledare: Kristofer Borvall

Ronneby, Karlshamn

Karlshamn

1 ggr | 140 kr

Kreativ fotografering
Lär dig att hantera kameran/mobilen på
ett enkelt och kreativt sätt. Helgkurs.

Ledare: Gunnel Magnusson, Annika

Ronneby

Italienska

2 ggr | 650 kr

Karlskrona

Ledare: Christin Ekholm

10 ggr | 950 kr

Johansson

Ronneby
3 ggr | 500 kr
Ledare: Saleh Sakhnini

Filmens underbara värld
För alla filmintresserade! Vi tittar på
filmer som betyder mycket för filmens
utveckling!
Karlshamn
3 ggr | 500 kr

Ledare: Giovanni Casadei
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Bränslesystemets historia och
utveckling
Kursen lägger tonvikt på förgasare och i
synnerhet Stromberg och Su förgasare.

Ledare: Bengt Petersen

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

FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2018
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.

TILLFÄLLE ATT PROVA PÅ "YOGA PÅ STOL"
För dig som har svårt att komma ner på golvet, men vill träna på din rörlighet och andning samt
avslappning på ett mjukt sätt.
Dag: Onsdag 24 januari kl 18:00-19:00
Plats: SVs lokal, Östra Storgatan 34 i Olofström
Föreläsare/ledare: Barbro Olofsson, instruktör i MediYoga
Fri entré, max 10 deltagare.
Barbro Olofsson

ATT FRIGÖRA DIN INRE STYRKA
En föreläsning om hur du kan frigöra din mentala styrka för att göra hinder stora som berg till
småsten och nå dina allra största mål och drömmar.
Dag: Torsdag 25 januari, kl 18:00
Plats: SVs lokal, Ronnebygatan 9 i Karlskrona
Föreläsare: Jesper Lissmark Hult - coach, äventyrare och mindfulnessinstruktör
Entré: 200kr
Jesper Lissmark
Hult

MÄNNISKOR MED DEMENSSJUKDOM - VÅRDEN OCH OMSORGENS
SVÅRASTE UTMANING
Yngve Gustafson är professor vid Umeås Universitet. Han är känd från TV, senast i programmet
”Sveriges bästa äldreboende”.
Dag: 12 februari kl 14:00–16:00 och 18:00–20:00
Plats: Furulundsskolans aula, Yndevägen 2 i Sölvesborg
Fri entré.
Yngve Gustafson

SV i samarbete med Demensförbundet, Sölvesborgs demensförening. Ingen föranmälan krävs.

FLY ME TO THE MOON - HÖJDPUNKTER FRÅN MÅNLANDNINGARNA
Kommer du ihåg när Neil Armstrong tog sitt första kliv på månen och att det var ytterligare 11
astronauterna där? Kommer du ihåg vad de gjorde? Vi åker till månen igen, denna gång med
hjälp av förbättrade bilder och filmklipp ni tidigare inte sett.
Dag: Torsdag 15 februari, kl 19:00
Plats: SVs lokal, Ronnebygatan 9 i Karlskrona
Föreläsare: Mia Persson och Hans Fridberg
Entré: 100 kr
Mia Persson

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2018
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.

IT-SÄKERHET - FACEBOOK, E-POST OCH HANDLA ONLINE
Föreläsningen är ett smörgåsbord av följande teman: säkerhet på Facebook, handla online och
maila säkert. Inga stora teorier men små praktiska tips.
Dag: Tisdag 6 mars kl 18:30
Plats: SVs lokal, Drottninggatan 84 i Karlshamn
Föreläsare: Karel Vanrietvelde som har jobbat 9 år i Belgien som enskild IT & Dator konsult
och lärare.
Föreläsningen är kostnadsfri.
Karel Vanrietvelde

SKILLNADENS TRÄDGÅRD - SARA BÄCKMO
Sara är känd från Skillnadens Trädgård, som är Nordens största trädgårdsblogg. Hon har skrivit
böckerna Skillnadens Trädgård o Skillnadens skörd. Kl 13:00 kommer hon att tala om ”Mina
bästa grönsaker”. Ta med några fröpåsar av dina egna frön om du vill byta med någon annan.
Plantor kan också köpas eller bytas. Soppa och bröd finns att köpa.

Sara Bäckmo

Dag: Lördag 7 april, kl 12:00-16:00
Plats: Knut Hahnskolan i Ronneby
Föreläsare: Sara Bäckmo
Entré: 300 kr till Saras föreläsning

Anette Stigsdotter

LUSTFYLLT SKAPANDE MED FÄRG OCH FORM, MATERIAL FRÅN DJUR OCH
NATUR
Fem workshops under våren med hantverkstema.
22/1 - Pimpa din jacka - Förnya den på ett personligt och kreativt sätt.
19/2 - Familjegrej - ta med hela eller delar av din familj och dyk in i ullens magiska värld.
19/3 - Gerillaslöjd - sticka, virka, sy eller brodera rutor till det offentliga rummet.
16/4 - Sashiko - lär dig japansk broderiteknik.
14/5 - Gräskronor - naturens ogräs blir till vackra kronor.
Plats: SVs lokal, Västra Torggatan 7A i Ronneby
Pris: 150kr/gång, pris för samtliga 5 gånger 650kr.

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 • Östra Storgatan 34 • 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

