Sluta kämpa - börja leva!
Sanna Ehdin
Efter den stora framgången med
Nya Självläkande människan
kommer här en ny uppdaterad titel av en av Sanna Ehdins moderna hälsoklassiker! Skapa det liv
du drömmer om! Bli fri från oro,
stress, rädslor och ångest! Släpp
fram din dolda kapacitet! Lär dig
Happy Heart-metoden som förändrar ditt liv!
Träffas tillsammans, peppa
och läs! Ni får tre böcker
kostnadsfritt till er grupp.
Lindas matbröd
Linda Andersson
Linda Andersson driver Sveriges
största bakblogg Lindas bakskola – med flera hundratusen besök
varje vecka. I den här boken har
Linda samlat sina mest älskade
och efterfrågade recept, som rågsiktskakor, lingonlimpa, grytbröd,
tekakor, fröknäcke, havrerutor,
kavring, morotsfrallor – och
mycket mer!
Starta helgerna med storbak
eller förgyll vardagarna
med nybakat. Ni får fyra
böcker till er cirkel.

Fler ämnen och böcker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sockerbomben 3.0
Baka med Linus! Vinnaren från Hela Sverige bakar 2015
Mer vego - mat för hela familjen av Sara Ask och Lisa
Björbo
Fest på 30 minuter av Jessica Frej- ordna fredagsmyset
ihop!
Beskärning av träd och buskar
Design förr och nu
Gör egen korv
Feng Shui
Kompostering
Småkakor
Historia
The Fresh Foodie av Leila Lindholm

Vad vill du
läsa? Hör av
dig till oss!

STARTA CIRKEL!
En möjlighet för dig!

Hälsa,
trädgård,
bilar, surdeg?
Vad gillar
du?

Öppna och läs
om vårt
erbjudande!

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Vad kan man göra i en studiecirkel?
Allt möjligt. Ditt intresse - folkbildning i studiecirkel.
Exempel på studiecirklar
Dans - böcker - oljemålning - språk - spela i band konsthistoria - göra fi lm - trädgårdsodling - design.
Vad är en studiecirkel?
• Tre eller flera som träffas regelbundet för att lära
sig tillsammans.
• Personer med ett gemensamt intresse.
Varför ska vi starta en studiecirkel?
• Ni får stöd och coachning från Vuxenskolan.
• Ledarutbildning utan kostnad.
• Lokaler
• Gemenskap
• Studiecirkelformen ger struktur åt era träffar.
• Hjälp med vissa materialkostnader.
• Att ni samlas är en viktig del av samhället –
föreningar och studiecirklar är en del av demokratin.
Hur startar vi?
Prata med oss! Ni får registrera er och beskriva vad
ni vill göra i er studiecirkel.

Välkomna!
0771-20 20 70
kalmarlan@sv.se
www.sv.se/kalmarlan

Följer ni våra
studieplaner
4-6 träffar så
får ni kostnadsfria böcker.

Läs mer på
sv.se/
kalmarlan

CIRKELTIPS
Mera veckans favoriter middag på bara
30 minuter
Sara Begner
Vissa helger kan det vara supermysigt att göra långkok och
storbak och att vistas i köket i
timmar. Men ärligt talat består
livet till 70 % av vardagar och
när alla kommer hem från jobb,
skola och dagis och är trötta och
hungriga måste det gå fort - och
oftast är det ont om kreativa
idéer.
- Bilda ett matlag och fixa
någon av veckans middagar
tillsammans.
Vi bjuder på fyra böcker!
Ordning hemma
Brita Hahne
Föremål påverkar oss mer än vi
tror och det skapar en dominoeffekt på annat i livet. Se till att
omge dig med få saker som ger
dig positiv energi. I den här boken
guidas du steg för steg till ett enklare liv, med smarta knep om hur
du sparar både tid och pengar.
- Samla ihop ett gäng kompisar och utmana varandra
att rensa! Ni får tre gratis
böcker att inspireras av!
Skillnadens trädgård
Sara Bäckmo
I Skillnadens Trädgård delar
Sara med sig av den glädje hon
känner inför att odla grönsaker,
frukt och bär. Enkla och handfasta råd om hur man går tillväga
för att bli så gott som helt självförsörjande på grönsaker.
- Börja odla! I cirklen kan
ni tipsa varandra, dela
sticklingar och fröså
tillsammans! Ni får
tre böcker att inspireras av!
Bilar fulltankat med nostalgi
Peter Haventorn
Högoktanig mysläsning om allt
från Ford V8 – den amerikanska
slitvargen – till den mycket ovanliga (och gulliga!) Rytecraft Scoota-Car, som närmast ser ut att vara
på rymmen från tivoli. Dessutom
kultbilen Porsche 356, hundkojor i
olika utförande, racinghistoria och
långkörningsstrapatser.
- Bilsnack i cirkel! Ni får varsin
gratis bok att diskutera utifrån!

