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Skapardagarna
tillsammans med
liv och lust
Nu är det dags igen för
Skapardagarna som äger
rum mellan den 20 - 21 juni
på Hemslöjden i Skåne,
Landskrona. Skapardagarna är ett samarbete mellan
Hemslöjden i Skåne,
SV Regionförbund, Skåne,
SV Blekinge och SV Västra
Götaland. Se bifogad
broschyr och inbjudan!

Mörrums Hembygdsförening lär
fjärdeklassare
hantverksyrken
från svunnen tid
Sen lång tid tillbaka är det
en tradition att Mörrumsskolans fjärdeklassare en
gång om året kommer till
Stålagården och får pröva
på gamla yrken och får
det berättat för sig hur det
var förr. I år var det extra
många elever som kom, 70
stycken. Med stor iver gav
de sig i kast med allt från
att baka bullar och kärna
smör till att göra trävispar
och hugga gatsten. Det
hela avslutades med bullar
som var smaksatta med lite
honung och man fick
givetvis också det nykärnade smöret att bre på
bullarna.
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Är du intresserad av att träna balans,
styrka,minnet samt ha roligt - Lär dig
Linedance!
Lena Mattsson som är ansvarig för Musik i Carlshamns
Linedance, uppmanar alla till att börja träna denna fantastiska dans. Då det stärker både balans, styrka och minnet
eller kanske man bara börja för att ha en rolig utmaning.
Lena och hennes gäng håller till i Studieförbundets Musikhus, och kurserna vänder sig till både dig som nybörjare,
pensionär och för dig som vill ha lite mera avancerade
steg. I dagsläget är de ca 70 dansare och de medverkar
både på Östersjöfestivalen, workshops och andra roliga
event. Uppstarten för nybörjare är 11 aug klockan 18.00.
Alla är jättevälkomna att kontakta
Lena Mattsson, Musik I Carlshamn.

SPF Östra Blekinge har haft en återbrukskurs och varit på studiebesök hos
Slöjdhuset i Ronneby
Flitens lampa lyste och kreativiteten flödade när SPF Östra
i Blekinge, genomförde en kurs i Återbruk. Det är mycket
som går att återanvända om viljan finns. På Jämjödagen
den 28 maj planeras det också för en liten utställning där
man kan se alla dessa alster. SPF har också gjort studiebesök hos Slöjdhuset i Ronneby och där fick de prova på att
arbeta med ylletyger. Har man något specialintresse kan
vem som helst starta upp en 3-3-3 cirkel där man jobbar
tillsammans. Gemenskapen och fikat är inte heller
något att förakta, eller hur?

Skicka in eller
maila till:
SV Blekinge
Märk: SV Bladet
Carina Lindström
Drottninggatan 84
374 36 Karlshamn
Tel: 0454-30 61 60
E-mail:
carina.lindstrom@sv.se

Övriga kontor:
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
OBS! Redaktionen
ansvarar inte för
eventuella felstavningar, textinnehåll och
grammatiska fel då
stora delar av materialet
som används är inskickat
till oss.

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge
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Missa inte
SV Blekinges
sommarprogram!
SV Blekinge har gett ut
ett nytt sommarprogram,
kreativiteten blomstrar hos
oss i sommar. Vi släpper ett
läskande sommarprogram
innehållande målning,
dans, hantverk, IT/Data,
navigering och olika hälsokurser.
En nyhet i programmet är
att du för första gången får
ta hunden med dig till oss
på kurs. Nyheter som
”Nosework”, ”Kantarellsök”
och ”Rallymix” står på
agendan för din bäste vän.

SVs cirkelledarnät nu i full gång igen!
SV har gjort om cirkelledarnätet som blivit ännu bättre,
gå in på www.sv.se/cirkelledarnatet. Här finns
mycket information att hitta för dig som är ledare hos oss.
Här hittar du information om SV och vår pedagogik. Du
kan också läsa om hur du startar och genomför en cirkel.
Här finns också webbutbildningar som utvecklar din roll
som ledare.
Som cirkelledare är du viktig för oss på SV. Du möter deltagare, du delar med dig av din kunskap, du är vårt ansikte
utåt. I och med det vill vi ge något tillbaka. Därför skapade
vi cirkelledarnätet för dig som är ledare hos oss i SV!
Hjärtligt Välkomna att besöka nätet!

Se bifogat program!

Är du arbetslös och intresserad
Trädgård, Lantbruk och Skog

Ronnebykontoret
får nya lokaler
SV Blekinges kontor i
Ronneby, flyttar till nya
lokaler, vilket medför att
vårt kontor måste hållas
stängt från den 20 juni till
den 14 augusti. Vi öppnar
igen i nya fräscha lokaler
den 15 augusti.
Vår nya adress är:
Västra Torggatan 7 A,
372 30 Ronneby.
Hjärtligt Välkomna!

SV Blekinge bedriver nu uppdraget Gröna Näringar och
den förberedande utbildning inför arbetsmarknadsutbildningarna trädgård, lantbruk och skog. Är du arbetslös och
intresserad av dessa yrkesinriktningar har du nu möjligheten att testa av de olika områdena enligt ovan under
tre veckor med ersättning och se om det finns yrken inom
dessa som passar just dig. Start i Karlshamn 8/8-2016,
informationsmöte gällande utbildningen sker tisdagen den
28/6, klockan 1000, Drottninggatan 84, Karlshamn.
Kontakta: SV Blekinge,
Carina Lindström,
tfn: 0454-306160

E-post: carina.lindstrom@sv.se

Blekinge Pärlor
har haft sin årliga
vårrunda
Blekingepärlors Vårrunda gick av stapeln 23-24
april. Som vanligt hade
de ett fullmatat program
och många besökare som
passade på att besöka deras
medlemmar antingen hemma eller på de tre samlingspunkterna, Bygdegården i
Bräkne Hoby, Per Brunbergs Lada och Kuggeboda
byahus. Blekinge Museum
medverkade också med
personal samt utställningsmaterial och under
söndagen kunde man också
uppleva årets kosläpp hos
Brunbergs i Björketorp.

Konst och hantverk på vårrundan

Skrivarklubben
har varit med på
”Berättakraft i
Blekinge”
Skrivarklubben och deras
medlemmar hade eget
bord med egna utgivningar
på ”Berättarkraftsmässan”
på Eriksberg. Det var
mycket folk och många
olika kontakter knöts Det
lästes även dikter som de
själva skrivit på Karlshamns bibliotek. Framöver
på agendan blir det ett ”Lyriskt knytkalas” på Hanö,
och till hösten har de flera
trevliga sammankomster
att se fram emot, såväl
litterära som kreativa, allt
för att fortsätta att utveckla
skrivandet i klubben.

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

