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SV-dagen 2014 den
30 Augusti på torget
i Karlshamn mellan
klockan 10.00-14.00

SV BLADET
Blekinge
Tidningen Medi@boom fick en exklusiv
intervju med Kungen på hans födelsedag

M

edi@boom* och dess reportrar som fick en egen och
exklusiv intervju av kungen på hans födelsedag. De
skänkte en gåva i form av en ödla eller en salamander som
kungen uttyckte att den liknade. Salamandern är formgiven, designad och helt i original av konstnären Louise
Otmalm som är keramiker och cirkelledare hos
Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge (SV Blekinge).
Presentasken är formgiven och designad av Jane Jonasson,
som även hon är en cirkelledare hos oss på SV i Blekinge.
Salamandrarna tillsammans med en unik presentlåda
tillverkas och säljs till förmån för människor med olika

Grattis till Ann-Sofi Ahlberg
som blev årets
Kulturpristagare 2014!

N

u är det dags igen får
vår SV-dag som kommer att gå av stapeln på
torget i Karlshamn. Vill du
som cirkelledare, förening
eller organisation vara med
som utställare på dagen går
det bra att kontakta oss på
följande e-mail adresser:
benny.jonasson@sv.se eller
carina.lindstrom@sv.se

S

V Blekinge tilldelade
årets kulturpris för att
uppmuntra Ann-Sofies
kreativa skapande så hon
även i fortsättningen kan
göra Hanö till den härliga
plats den är. Juryns motivering löd enligt följande:

Ytterligare instruktioner
och program kommer att
läggas upp på vår hemsida
nom kort på
www.sv.se/blekinge

Bob Matson:s
målarkuser ställer
ut sina alster på
Litorina Folkhögskola
i Karlskrona under
maj månad.

Maj 2014

funktionsnedsättningar eller funktionsuppsättningar som
vi säger på SV, samt för tidningen Medi@boom:s fortsatta verksamhet. Halsband, öronhängen, armband, pins,
nyckelringar, tröjor i form av en salamander samt märken
kommer också att finnas till försäljning inom kort.
Vill du vara först med att köpa kungssalamandern?
Kontakta: carina.lindstrom@sv.se eller
jessica.andersson@sv.se
*Tidningen Medi@boom är en tidning som görs av ungdomar och
vuxna med funktionshinder. Den startades i Karlskrona år 2001
och grundtanken med tidningen är att människor med funktionshinder ska få en röst i samhället. Idag arbetar tio entusiastiska
reportrar på redaktionen som träffas en gång i veckan. Projektet
bedrivs idag som en studiecirkel och är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Human Touch, FUB och Handikappförvaltningen i Karlskrona Kommun.

”Ann-Sofie är en person som
arbetar i en mängd olika
tekniker: kroki, grafik,
akvarell, skulptur och
keramik. Vilken hon än väljer
är det människor hon vill
förmedla, gärna barn.”
Att få skapa och uttrycka i
konst är livsviktigt för
Ann-Sofie och inspirationen
kommer inifrån, men även
miljön på det kära Hanö
påverkar hennes konst.
Hon startade Hanödagen
för ett antal år sedan och
har anordnat med konstutställningar i Bödeboden. Hennes fantastiska
skulpturer i stengods och
krokiteckninar förmedlar
både värme och omsorg .
Priset består av en penninggåva och
ett konsthantverk (värde ca 15 000 kr.)

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge
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Skicka in eller
maila till:

”Röda Korsets dag”
firades i Ringamåla
den 8 maj

SV Blekinge
Märk: SV Bladet
Carina Lindström
Drottninggatan 84
374 36 Karlshamn
Tel: 0454-30 61 60
E-mail:

å programmet fanns
P
många aktiviteter som
bland annat:

- Visning av hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare
- Kontroll av blodtryck
- Visning av vävstugan
- Fotoutställning
- Tipsrunda samt kaffeservering och korvgrillning
Drygt 30 personer kom och
deltog i aktiviteterna. Delar
av överskottet från kvällen
har skänkts till flyktingar
från Syrien.

Rawfood Cirkel på
SV i Ronneby
nn-Christin Fyhr i
A
Ronneby har hållit
cirklar hos SV i Blekinge

och workshops i Rawfood.
Rawfood är mat som inte
upphettats över 43 grader.
Deltagarna har fått både
teoretiska insikter och
praktiska, varför och hur
man tillreder kosten för att
få ut mesta näring. Det har
mixats, mjölksyrats och
marinerats dom mest
delikata rätter. Det har
t.o.m. gjorts glass.Som
trevlig avslutning har
deltagarna fått avsmaka
anrättningarna och det
med förvåning över hur
gott det kan smaka. Även i
höst kommer Ann-Christin
att hålla nya cirklar och
workshops inom Rawfood.
Anmälan kan göras till
laila.johansson@sv.se
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Det lilla biblioteket på landsbygden
till 2003 fanns det en kommunal biblioteksfilial i
Fram
Åryd. En uppskattad kulturinstitution i det lilla samhället

mellan Karlshamn och Ronneby. Besvikelsen över att filialen
lades ner var stor bland byborna. När skolan 2008 gick
samma öde till mötes blev det för mycket. Höstterminen
2009 startade Åryds Friskola sin verksamhet. Skolan drivs
idag som en ideell förening och är medlem i de Idéburna
Skolors Riksorganisation. Den nya skollagen innebär också
att alla skolor måste ha ett eget skolbibliotek. Tanken på
att biblioteket skulle vara öppet även för allmänheten
fanns med i planerna när arbetet med skolbiblioteket
påbörjades. 2012 var skolbiblioteket klart med ca 5 000 verk,
barnböckerböcker, skönlitteratur för vuxna, faktaböcker,
tidskrifter och ljudböcker. och är öppet för allmänheten en
kväll i veckan. Allt detta fantastiska arbete har gjorts med
ideella krafter och biblioteket hålls igång av en pensionerad
universitetsbibliotekarie.
Göran Åström
Ordförande Åryds Friskolan

carina.lindstrom@sv.se

Övriga kontor:
SV Blekinge
Karlskrona:
Ronnebygatan 9,
Tel: 0455-70 73 70
Ronneby:
Kungsgatan 9,
Tel: 0457-752 90
Olofström:
Bredgatan 33,
Tel: 0454-993 37
Sölvesborg:
Norra Bryggerigatan 1
Tel: 0456-122 00
Växel: 0771-210 400
E-mail: blekinge@sv.se

Samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan
och Blekinge Uppfinnareverkstad

U

nder 1980-talets lågkonjunktur, då de stora företagen i Svängsta tvingades att friställa
delar av sin personal, skapades en experimentverkstad. År 2002 ändrades namnet till
den ideella föreningen Blekinge Uppfinnareverkstad i Svängsta. I samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge, har det under flera år bedrivits studiecirklar i
Metallarbete, Svetsteknik och Träarbete. Nytt för hösten 2014, blir en ytterligare fördjupning inom praktisk mikrodatorteknik med inriktning Mekatronik. Här ges möjlighet till
utveckling och styrning av olika typer av plattformar (robotar) där servon, motorer, olika
typer av sensorer, etc ingår. Det kommer också att bli
möjligheter till datorstödd konstruktion och
3D-printer (uppbyggnad av prototyp eller modeller
med uppvärmd plasttråd). Fjärrstyrda och intelligenta (smarta) system som användes i hemmiljö.
Mer information om verksamhet, medlemskap, villkor,
kursbeskrivningar, öppettider, etc hittar du på,
www.blekingeuppfinnare.se. Du kan också kontakta också
verkstaden på tel 0454 58 90 25 och fråga efter Magnus Dahlbom (verkstad) och Fredrik Bergquist (elektronik).

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge

