Kursprogram hösten 2018
Emmaboda • Nybro • Kalmar • Torsås

Välkommen till
höstens kurser
och cirklar!

Nyheter!

Navigation
Vegansk matlagning
Konsthistoria

Hela vårt utbud
hittar du på
sv.se/kalmarlan

HANTVERK & KONST
Keramik
Denna kurs riktar sig både till nybörjare och till dig med erfarenhet av keramiskt skapande. Demonstrationer av
grundläggande tekniker, såsom drejning, kavling och ringling kommer ske
vid de tidigare kurstillfällena, fokus
kommer sedan gå över till mer eget uttryck under slutet av kursen.
NYBRO, PUKEBERG
8 ggr | 1995 kr | ons 14.30-17.30 el
18.00-21.00
Start 12/9
Ledare: Martin Andersson

Oljemålning/akryl
Vill du måla i olja eller akryl? Denna
kurs riktar sig både till nybörjare och
till dig som målat tidigare. Materialgenomgång, teknik, färglära och komposition och individuella genomgångar vart
efter det finns behov.
NYBRO, PUKEBERG
10 ggr | 1995 kr | mån 14.00-17.00 el
17.30-20.30
Start 27/8
Ledare: Eva Sundman
NYBRO, PUKEBERG
10 ggr | 1995 kr | tor 18.00-21.00
Start 30/8
Ledare: Magnus Gustavsson
KALMAR
6 ggr | 1100 kr | tis 18.00-20.15
Start 11/9
Ledare: Bo Bergstrand

Lär dig måla porträtt
Ansiktet är vårt tema i denna kurs. Du
får öva dig i att kunna karaktärisera, att
hitta uttryck, känslor och stämningar.
Du får alltså både utveckla din teknik
att göra anatomiska och personliga
tolkningar i porträtt-målandet. Vi målar med akryl och/eller olja.
TORSÅS
6 ggr | 1100 kr | mån 18.00-20.15
Start 10/9
Ledare: Bo Bergstrand

Akvarellmålning-Nybörjare
Vill du prova akvarell? Materialet, kort
historik, prova olika tekniker. Experiment med olika medium, blandtekniker,
fritt måleri.
EMMABODA
4 ggr | 490 kr | tor 17.30-19.00
Start 20/9
Ledare Anna Hummel

Oljemålning, akryl och akvarell
Är du nybörjare eller mer van att måla
och vill få inspiration så ska du anmäla
dig till denna cirkel!
EMMABODA
9 ggr | 1490 kr | tis 17.00-20.00
Start 11/9
Ledare: Roland Gross

Handarbeten av olika slag
Tycker du om olika handarbeten och
träffa andra med samma intresse?
Kom då ner med ditt handarbete och
sitt med oss.
VISSEFJÄRDA
10 ggr | Kostnadsfritt | tis 14.00-16.15
Start 4/9
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Hantverkscafe / Sycafé
Välkomna till Röda Korset! Vi
inspireras av och hjälper varandra.
NYBRO
8 ggr | Kostnadsfritt | mån 14.00-16.15
Start 3/9
EMMABODA
10 ggr | Kostnadsfritt | tor 13.30-16.00
Start 13/9

Tova inför jul- Gör din tomte
En inspirerande kväll där du får lära dig
tekniken nåltovning och även tova en
egen tomte.
KALMAR
1 ggr | 200 kr | tor 18.00-21.00
Start 22/11
Ledare: Karin Hjort

Anmälan och villkor

Anmälan kan göras via
www.sv.se/kalmarlan eller
0771-20 20 70.
Anmälan är bindande. Återtar
du din anmälan återbetalas
avgiften utom 10% i
administrationsavgift.
Du får en kallelse/faktura per
post innan cirkelstart. Där ﬁnns
all praktisk information. Kostnad för material ingår ej i kursavgiften om inget annat anges.
En studietimme = 45 minuter.
Medlemmar i LRF och SPF har
10% rabatt på deltagaravgiften.
Är du berättigad till rabatt så
måste du ange det när du
anmäler dig.

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

Tova en krans
Lär dig att tova/binda en vacker krans i
ull. Vi dekorerar med tvättade, o-kardade lockar. Vi använder oss av tekniken
nåltovning/torrtovning.
RUGSTORPS LANTGÅRD
1 ggr | 225 kr | ons 18.00-21.00
Start 28/11 el 5/12
Ledare: Ingeli Ivansson

Blyertsteckning
Vill du teckna i grupp så det här
möjligheten för dig. Alla tecknar utifrån
sitt eget intresse och kunskap. Ta med
eget material och sedan skapar vi!
KALMAR
10 ggr | 100 kr | tis 09.30-11.00
Start 4/9

Stick- och virkcafé
Ta med eget material och sedan skapar
vi! Vi inspirerar och hjälper varandra.
NYBRO
15 ggr | Kostnadsfritt | ons 14.00-16.15
Start 5/9

Lappteknik
Du kan sy allt från grytlappar till stora
täcken. Färg och form och fri fantasi
blandas till syglädje.
NYBRO
15 ggr | 250 kr | ons 13.00-16.00
Start 22/8

Betong trädgård
Lär dig grunderna i betonggjutning. Du
kan gjuta mindre föremål, exempelvis
ljusstakar, fat, krukor och dekorationer.
TREKANTEN
2 ggr | 450 kr | lör 10.00-13.00
Start 8/9
Ledare: Sussi Forsell

Fönsterrenovering
Lär dig grunderna i fönsterrenovering.
Vi kittar, tätar, målar och glasar in.
NYBRO
4 ggr | 750 kr | tor 18.00-20.15
Start 13/9
Ledare: Johan Källman

FOTO
Kreativ fotografering
Vi lär oss olika perspektiv, siluett- och
motljus, personligheter, just-nu-foto,
nattfotografering och svart-vitt foto.
Både för analog och digital kamera.
KALMAR
8 ggr | 820 kr | tor 18.00-19.30
Start 13/9
Ledare: Lennart Hammarstad

Kreativ fotografering steg 2
Mörkerfoto, fördjupade kunskaper, inställningar, tankesätt kring att kunna få
fram de känslorna man vill i en bild.
NYBRO
4 ggr | 690 kr | mån 18.00-20.15
Start 1/10
EMMABODA
4 ggr | 690 kr | tor 18.00-20.15
Start 8/11

DATA & IT
Greppa Tekniken
Vi utgår från deltagarnas olika tekniska
enheter. Innehåll ex: Hur sparar jag och
för över bilder? Hur kan tekniska enheter
jobba tillsammans? Molntjänster, lagring. WiFi, säkerhetskopiering mm.
TORSÅS
3 ggr | 620 kr | ons 10.00-12.15
Start 18/10
Ledare: Elisabeth Wall

Datorkurs från grunden
Riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i data. Vi använder Windows 10.
NYBRO
8 ggr | 950 kr | tis 13.00-14.30
Start 4/9
Ledare: Bo Lind

Ta kontroll över dina foton
Vi går igenom redigering av foton i Windows 10, fotoredigeringsprogram och
sparar i mappar/ utforskaren. Vi gör en
djupdykning i Utforskaren=datorns bibliotek och funktionerna som finns där tex
mappar, filer, ångra, säkerhetskopiering.
NYBRO

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

3 ggr | 450 kr | ons 13.00-14.30
Start 5/9
Ledare: Bo Lind

Lär dig mer om din
smartphone/surfplatta.
Vi utgår från märket Samsung. För dig
som har haft din smartphone/surfplatta
ett tag. Molntjänster, uppdateringar,
symboler, play butik, internet, mina
filer mm.
NYBRO
4 ggr | 600 kr | tor 14.00-16.15
Start 8/11
Ledare: Elisabeth Wall

Bli effektivare med din
iPhone/iPad
För dig som har haft din iPhone/iPad
ett tag. iCloud och andra mobiltjänster,
säkerhetskopiering, skicka bilder via
AirDrop, filer, kontrollcenter, internetdelning, användarhandboken, musik.
NYBRO
4 ggr | 600 kr | tor 17.00-19.15
Start 8/11
Ledare: Elisabeth Wall

Facebook och Instagram
Vad är viktigt att tänka på när man lägger ut text och bild? Olika inställningar,
sekretess och säkerhet. Hur man lägger
till vänner/slutar följa vänner, delar inlägg och lägger ut bilder.
KALMAR
4 ggr | 690 kr | tis 17.00-19.15
Start 16/10
Ledare: Elisabeth Wall

DANS
Linedance
Denna cirkeln riktar sig till dig som
tycker om att dansa. Musik från alla
typer av musikstilar. Motion på köpet!
EMMABODA
10 ggr | 250 kr | ons 18.00-19.30
Start 22/8
NYBRO
10 ggr | 250 kr | mån 18.00-19.30
Start 20/8
Ledare: Jarmila Franck
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HÄLSA & ANHÖRIG
Sockerdetox- Hur blir jag av
med mitt sockersug?
Sockerdetox, eller sockeravvänjning, är
ett effektivt sätt att bli av med sockersuget på ett snabbt sätt. Det kan också
vara en kickstart till nya vanor och en
mer hälsosamt livsstil. Du får veta mer
om vad som händer i kroppen och de
processer som socker triggar. Du får
även hjälp med att själv komma igång
med att vänja kroppen av med socker.
Förutom kunskap och praktisk handledning bjuder vi på sockerfri fika som
kommer att trigga smaklökarna.
KALMAR Start 6/9 och 22/11
NYBRO Start 11/9
5 ggr | 1150 kr | tis 17.30-20.30
Ledare: Jacqueline Doohan

Yin yoga
Yin yoga är en blandning av yoga,
mindfulness och kinesisk medicin. I yin
yoga utför vi relativt enkla, mjuka
yogaövningar i enbart sittande eller
liggande ställningar. Vi går in i
positionerna långsamt, stannar och
vilar och går ur positionerna långsamt.

andningstekniker, stående, sittande och
liggande positioner för att öka din
rörlighet, styrka, balans och
kroppskännedom.
KALMAR
5 ggr | 650 kr | ons 11.00-12.30
Start 29/8
Ledare: Sara Sjöö

Hatha yoga
Vill du utveckla din rörlighet, styrka
och samtidigt få ökat psykiskt
välbefinnande? Då är Hatha yoga
perfekt för dig! I denna kurs får du en
kombination av fysisk rörelse,
andningsövningar och meditation. I
Hatha yogan vill man uppnå balans
mellan kropp och sinne.
KALMAR
10 ggr | 1200 kr | tor 17.00-18.00
Start 13/9
EMMABODA
5 ggr | 1200 kr | tor 19.00-20.30
Start 13/9
Ledare: Emma Svärd

Babymassage
Instruktion till spädbarnsmassage.
För barn 0-7 månader

KALMAR
5 ggr | 650 kr | tis 13.00-14.30
Start 28/8
Ledare: Sara Sjöö

NYBRO
6 ggr | 750 kr | lör 11.00-12.00
Start 1/9
Ledare: Jarmila Franck

Yin yoga grund
Den Taoistiska filosofin handlar om att
komma i kontakt med sig själv. En större medvetenhet om vad som finns inom
oss och även omkring oss.

Att slippa göra resan ensam för dig med en demensdiagnos
Vi tar upp olika teman att få diagnosen,
mediciner, nya rön och fakta om insjuknande, rättigheter och olika former av
stöd, egna strategier och tekniska hjälpmedel, relationer mm

NYBRO
5 ggr | 680 kr | tis 17.30-19.30
Start 18/9
Ledare: Eva Thunberg

Hatha yoga för seniorer
Hatha Yoga är en dynamisk form av
yoga där du kopplar samman andning
och rörelse. Du får lära dig olika
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NYBRO
4 ggr | Kostnadsfritt | ons 18.15-19.45
Start 21/11
Ledare: Lenitha Petersson

Anhörigcirkel
När jag inte längre är med
Om ett speciellt föräldraskap - att vara
förälder till en dotter eller son som har
en funktionsnedsättning. Är du förälder
till en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning som du tar ett stort
ansvar för? Eller har du ett barn med
funktionsnedsättning och funderingar
på framtiden? En studiecirkel som ger
dig stöd och verktyg inför framtiden.
NYBRO
6 ggr | Kostnadsfritt| ons 17.00-19.15
Start 10/10
Ledare: Lena Turnqvist

Anhörigcirkel demens
För dig som är anhörig till en person
med demens. Att få diagnosen, mediciner, nya rön och fakta om insjuknande,
rättigheter mm.
NYBRO
5 ggr | Kostnadsfritt | ons 14.00-16.30
el 18.15-19.45
Start 17/10
Ledare: Anita Andersson

Anhörigcirkel
Vänder sig till alla anhöriga oavsett
vilken sjukdom/funktionsnedsättning
den närstående har. Att vara anhörig,
återhämtning, omgivningen mm.
NYBRO
4 ggr | Kostnadsfritt | tor 17.00-19.15
Start 1/11
Ledare: Lenitha Petersson

Samtalscirkel - Kärlek är att
släppa rädslan
En samtalscirkel där vi utgår från
boken ”Kärlek är att släppa rädslan” av
Gerald Jampolsky.
KALMAR
8 ggr | 100 kr | tor 14.00-16.15
Start 6/9
Ledare: Siv Karlsson

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

SLÄKTFORSKNING
Släktforskning för nybörjare
Är du nyfiken på ditt släktträd? Det
unika svenska folkbokföringssystemet
är en ovärderlig källa till att kunna gå
långt tillbaka i en släkts historia. Du får
lära dig hitta, läsa och förstå uppgifter
ur kyrkböcker, bouppteckningar m.m.
Även läsning av gammal handstil ingår.
KALMAR
6 ggr | 995 kr | ons 18.30-20.45
Start 19/9
Ledare: Sven Andersson

Släktforskning fortsättning
Du får gräva djupare i olika källor och
får möjlighet att hitta nya uppgifter om
släkten. I kursen ingår även läsning av
gammal handstil.
KALMAR
6 ggr | 995 kr | ons 18.30-20.45
Start 26/9
Ledare: Sven Andersson

Släktforskning helgkurs
Deltagarna lär sig att leta i de svenska
kyrkböckerna på Internet, i CD-skivor
med folkräkningar i tex Amerika samt
andra källor. Du arbetar i din egna släkt
och kommer därmed en bra bit bakåt i
ditt forskande.
NYBRO
2 ggr | 2700 kr | lör o sön 09.00-16.00
Start 29/9

SPR ÅK
Skrivarkurs- Att skriva en bok
Du har något att berätta - alla har det
mer eller mindre. Denna skrivkurs
ger dig grunderna i ditt författande,
behandlar idé, planering, storyn, karaktärerna, miljöerna, research, dialogen,
skrivprocessen, upplösningen, redigeringen, manus och utgivning.
KALMAR
8 ggr | 820 kr | tis 18.00-19.30
Start 11/9
Ledare: Lennart Hammarstad

Spanska för nybörjare
Du får lära dig grammatik, bygga upp
ett ordförråd och träna muntligt utifrån
olika situationer.
EMMABODA
6 ggr | 790 kr | ons 18.30-20.00
Start 3/10

Engelska grundkurs
Du får bygga upp ett ordförråd som ger
en bred bas, samt de viktigaste
strukturerna i språket.
KALMAR
10 ggr | 950 kr | tis 10.30-12.00
Start 11/9
Ledare: Nicola Stöhr

Italienska för nybörjare
Du får lära dig grammatik, bygga upp
ett ordförråd och träna muntligt utifrån
olika situationer.
KALMAR
10 ggr | 1420 kr | ons 17.00-18.30
Start 12/9
Ledare: Victoria Schincaglia

Italienska - fortsättning
För dig som redan har en del kunskaper
i det italienska språket och vill
utvecklas och bli säkrare.
KALMAR
7 ggr | 890 kr | ons 17.00-18.30
Start 12/9
Ledare: Helena Hallams

Arabiska för nybörjare
Vi går igenom de vanligaste grunderna
och och ord som behövs i vardagslivet.

Schwedisch für Deutsche, die
in Schweden leben
- Svenska för tyskar som bor i Sverige!
Du bist Deutscher, lebst in Schweden
und möchtest schwedisch lernen? Du
är tysk, bor i Sverige och vill lära sig
svenska?

NYBRO
5 ggr | 595 kr | tis 18.00-20.15
Start 25/9
Ledare: Muhammad Alsulh

NYBRO
10 ggr | 1400 kr | tor 16.00-19.00
Start 20/9
Ledare: Gunter Flügel

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

MATLAGNING
Chokladprovning
Här får ni en vandring i chokladens
historia och tillverkning, samt smaka
olika sorters choklad och praliner.
VISSEFJÄRDA CAFÉ
1 ggr | 250 kr | ons 10/10 el tors 18/10
18.00-19.00

Surdegsbröd
Vi lär oss nya baktekniker med råg,
enkornit och kulturspannmål. Vi bakar;
surdegsbröd, chiabata, piroger, knäckebröd och dekorerat festbröd.
TORSÅS
2 ggr | 955 kr | fre 23/11 17.30-19.00
lör 24/11 9.00-16.00
Ledare: Anna-Karin Eriksson
KALMAR
2 ggr | 955 kr | fre 19/10 17.30-19.00
lör 20/10 9.00-16.00
Ledare: Anna-Karin Eriksson

Vegansk matlagning
Förgyll både vardag och fest med
smakfulla och nyttiga rätter med
inspiration från olika delar av världen.
KALMAR
4 ggr | 895 kr | tor 19.00-21.15
Start 20/9
TORSÅS
1 ggr | 195 kr | lör 19.00-21.15
Start 27/10

Mjölksyrejäsning
Lär dig mjölksyra olika grönsaker. Det
blir en gemensam lunch och provsmakning av mjölksyrade grönsaker
samt nybakat bröd.
KALMAR
1 ggr | 650 kr | lör 09.00-16.00
Start 22/9, 13/10, 27/10, 10/11
NYBRO
1 ggr | 650 kr | lör 09.00-16.00
Start 6/10
Ledare: Anna-Karin Eriksson
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SJÖLIV
Navigation - Förarintyg
Sjökortet, projektioner, sjöväder &
Färdplanering, död räkning & kursens
felkällor, mörkernavigering, sjölagen,
tillämpning, självstudier med frågebank.
KALMAR
6 ggr | 1710 kr | mån 18.00-21.00
Start 10/9
NYBRO
6 ggr | 1710 kr | tis 18.00-21.00
Start 11/9
Ledare: Petter Magnusson

Navigation - Skepparexamen
Kursens innehåll: Sjökortet,
utmärkning, navigering, sjöväder,
väjningsregler, miljö & människor,
säkerhet & nöd, förtöjning, tillämpning,
självstudier med frågebank.
KALMAR
6 ggr | 1710 kr | mån 18.00-21.00
Start 29/10
NYBRO
6 ggr | 1710 kr | tis 18.00-21.00
Start 30/10
Ledare: Petter Magnusson

NATUR & TEKNIK
Lantbruksväder
Kursen skall ge meteorologiska användarkunskaper för lantbruket och dess
behov av kunskap på området. Efter
kursen skall man också bättre kunna
utnyttja SMHI lantbruksvdäder och ha
förståelse för meteorologi.
NYBRO
1 ggr | 1295 kr | lör 09.00-16.00
Start 27/10
Ledare: Petter Magnusson

Motorsågskörkort klass A o B
Motorsågen är ett av de allra farligaste
arbetsredskapen - om man inte kan
hantera den på ett säkert sätt! Projektet
Säker Skog står bakom motorsågskörkortet. Målsättningen är att genom att
lära sig ett säkert handhavan de av motorsågen ska olyckor och tillbud minska,
samtidigt som arbetet med
motorsågen ska bli effektivare och roligare! Viss vana av motorsåg krävs.
NYBRO
6 ggr | 4750 kr | mån 18.30-21.00
Start 17/9
Ledare: Magnus Gustafsson
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Energirådgivning för husägare
Spara pengar och tänk på miljön genom
att förbättra energianvändningen i ditt
hus. Den här kursen ger husägare
grunderna i en effektivare energiförburkning. Kursen kommer att ge en helhetsbild över hur husägare kan tänka på
för att minska din energiförbrukning.
NYBRO
1 ggr | 1295 kr | lör 10.00-15.00
Start 29/9
Ledare: Petter Magnusson

Nybörjarkurs för fårägare
Kursen vänder sig till dig som är nybliven fårägare eller funderar på att skaffa
får. Kursen sker i samverkan med Södra
Kalmar läns fåravelsförening. Årstidsanpassade råd om fårskötsel: utfodring, betesplanering, klippning mm.
Sjukdomar och hälsoförebyggande åtgärder. Studiebesök hos fårägare. Lamning och lamningshjälp.
NYBRO
7 ggr | 1550 kr | tis 18.00-21.00
Start 25/9
Ledare: Åsa Lindqvist

Handladdning- Ammunition
Teori och praktisk genomgång med
fokus på säkerheten. Hur du lär dig
handladdning av din ammunition på ett
säkert sätt.

Jaktledarutbildning
Jaktledaren är en viktig nyckelperson
i jaktlaget som förutom att ha kontroll
på jaktens genomförande så att den
sker på ett säkert och bra sätt vid olika
former av gemensamhetsjakt också ska
ha kunskap om lagar och regelverk.
Det är även jaktledaren som genom sitt
uppträdande sätter normerna i jaktlaget vad gäller jaktetik och hantering av
viltet.
NYBRO
4 ggr | 1200 kr | tor 18.30-21.30
Start 23/8
Ledare: Peter Danielsson

Jägarskolan
Jakten är en betydelsefull sysselsättning - men också en viktig del i viltvården. Välutbildade jägare är ett villkor
för att jakten ska respekteras i samhället. Jägarexamen är dessutom en
förutsättning för att få skaffa jaktvapen.
Förbered dig för jägarexamen och lär
dig samtidig mer om naturen! Ekologi,
artkännedom, viltvård, jaktvapen-/ lagstiftning, jaktmetoder och etik.
NYBRO
16 ggr | 2960 kr | ons 18.00-20.30
Start 7/11
Ledare: Urban Karlsson

NYBRO
3 ggr | 1200 kr | tor 18.30-20.15
Start 1/11
Ledare: Peter Danielsson

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

EKONOMI
Aktiekunskap grundkurs
Lägg grunden till rikare aktieliv! Vår
grundkurs vill inspirera och skola in
dig på ett långsiktigt och regelbundet
sparande i aktier och fonder.
KALMAR
8 ggr | 1285 kr | mån 18.00-20.30
Start 17/9
Ledare: Magne Mårtensson
NYBRO
8 ggr | 1285 kr | mån 18.00-20.30
Start 10/9
Ledare: Jan-Åke Karlsson

Aktiekunskap fortsättning Hitta kursvinnare
Vår fortsättningskurs lär dig mer om
aktiemarknaden som helhet och hjälper dig också att analysera enskilda
aktier på djupet.
NYBRO
8 ggr | 1285 kr | tor 18.00-20.30
Start 13/9
Ledare: Lars Karlsson

Aktiekunskap Att läsa årsredovisningar
En årsredovisning kan innehålla mycket information som leder till att du kan
göra bättre aktieaffärer.
KALMAR
4 ggr | 495 kr | mån 17.00-20.00
Start 8/11
Ledare: Carl Axel Nilsson

SAMHÄLLE & HISTORIA
Byforskning
Med hjälp av gamla kartor lär vi dig att
forska kring just din by.
EMMABODA
8 ggr | 400 kr | mån 18.00-21.00
Start 1/10
Ledare: Per Melin och gästföreläsare

Argumentationsteknik, retorik
och talarteknik
En retorikkurs utöver det vanliga!
Detta
är en retorikkurs där du genom
övningar får träna på att bli tryggare
och snabbt kunna hantera olika
talarsituationer.
KALMAR
3 ggr | 450 kr | tis 18.00-20.15
Start 18/9
Ledare: Niklas Hellström

Gotiken och renässansens
konsthistoria
En resa i den svenska konsthistorien
med avstamp i gotiken och fram till
renässansen. Du får gräva djupare i
både konsten och arkitekturen från
stilepokerna. Vilka personer var
tongivande för respektive stilepok? Vad
hade deras yrkesroll och sociala
förutsättningar för betydelse?
KALMAR
7 ggr | 1300 kr | tor 18.00-20.15
Start 6/9
Ledare: Bo Bergstrand

ÖVRIGT
HLR-barn
Utbildningen syftar till att ge
deltagarna grundläggande kunskaper i
första hjälpen till barn inklusive hjärtlungräddning 0-7 år
- L-ABC (Livsfarligt läge, Andning,
- Blödning och Cirkulationssvikt)
- Kontroll av livstecken
- Medvetslöshet – stabilt sidoläge
- Larma
- Utföra hjärt-lungräddning
- Åtgärder vid luftvägsstopp
- Stoppa blödning
- Förebygga cirkulationssvikt
KALMAR
1 ggr | Kostnadsfritt| ons 17.30-20.30
Start 5/9, 3/10, 7/11
NYBRO
1 ggr | Kostnadsfritt | ons 13.00-16.00
Start 3/10
Ledare: Reine Karlsson

Läs och res - Gränslandet
mellan Skottland och England
Läs och res är ett populärt och trevligt
sätt förbereda sig inför kommande
resor. Den här kursen riktar sig till dig
som vill veta lite mer om platsen du ska
besöka, men även vill träffa ressällskapet redan innan du åker iväg. Det går
naturligtvis fint om du bara vill ’resa’ i
tanken och på detta sättet lära dig mer
Efter avslutad kurs har du fått mer
kunskap om resmålet i gränslandet
mellan Skottland och England. Resan
avgår i slutet på maj/början av juni
2019, kostnad för detta tillkommer.

LUNCHSCEN
I vackra Pukeberg, Nybro, anordnar vi
lunchföreläsningar. Lunchen betalas
på plats på Cafe Hos Oss i Pukeberg.
Pris: 120 kr inkl dagens husmans,
sallad och kaffe med något sött till.
Anmälan är bindande.
Ett samtal inför valet
Mitt i valrörelsens slutspurt träffar vi
Nybro kommuns ledande politiker för
ett samtal om värderingar.
Kommunalråd Christina Davidson och
oppositionsråd Mikael Svanström är
med på vår lunch där temat är ’Vilka
värderingar styr dig i politiken?’
Tor 30/8 12.00-13.00

Att leva med stroke
Är du drabbad, anhörig eller intresserad
av att lära dig mer om stroke? Karin
Wigertsson Strokesjuksköterska Länssjukhuset i Kalmar är vår gäst. Hon
berättar om vad som händer vid en
stroke eller TIA. Du får lära dig hur
man gör AKUT-test för att tidigt upptäcka stroke, förebyggande åtgärder,
behandlingar och att leva med stroke.
Tor 27/9 12.00-13.00

Greppa tekniken
Elisabeth Wall reder ut begrepp som
Wi-Fi, appar, smartphone, Android,
iPad/iPhone, 4G, GB, lagringsutrymme.
Tor 25/10 12.00-13.00

Samtal med Advokaten:
Äktenskapsförord
Vi gästas av advokat Elisabeth Aronsson på Visioner Advokatbyrå AB i Nybro
Hon berättar om Äktenskapsförord:
Varför? Hur?
Tor 29/11 12.00-13.00

3 ggr | 450 kr | sön 10.00-14.00
Start 25/11
Ledare: Christina Johnstone

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan
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FÖRELÄSNINGAR
Nytta & Nöje med datorn
Vanliga bedrägerier – så skyddar du dig. Bo Lind guidar kring ämnena: Kartor, Google translate,
högtalare, Streama Radio, TV program, musik och Youtube.
NYBRO | Kostnadsfritt | tor 23/8 13.00-14.00

IFD- Inflammationsdämpande kost
Kan man äta sig frisk? Vad kan kostförändringar göra för din hälsa? Är du sockerberoende? Vill du gå ner
i vikt och behålla den? IFD-kost kan vara svaret. Jackie Doohan är kostrådgivare och hälsocoach och har
ätit sig frisk och i det närmaste smärtfri med hjälp av inflammationsdämpande kost (IFDkost)
KALMAR | 170 kr | tor 30/8 18.00-21.00 NYBRO | 170 kr | sön 26/8 15.00-18.00

Hur privat är du på sociala medier?
I dag befinner sig stora delar av jordens befolkning även i den digitala världen – nämligen sociala medier.
Vad och hur fungerar livet där? Vem kan se vad och hur påverkar det min framtid? Faton Pasho – 25 år,
utbildad Media Manager, arbetat som social och digital redaktör på bland annat Sveriges Radio.
NYBRO | 50 kr | tis 18/9 16.00-17.30

Ta hand om din skörd
Hösten är skördetid! Odlingsintresset ökar, men hur tar du hand om din skörd på bästa sätt? Om du kan
lagra din skörd så ger den njutning hela vintern! Det är dessutom både enkelt och roligt. Lena Wirblad ger
tips och råd om hur man kan lagra de vanligaste grönsakerna.
NYBRO | 120 kr | tis 18/9 18.00-20.15

Konsten att leva väl - Föreläsning med Philip Bäckmo
Konkreta exempel och tips på att leva med en bättre relation till sig själv. Philip Bäckmo föreläser utifrån
sin erfarenhet som psykoterapeut och parterapeut om hur du kan tänka för att skapa och upprätthålla en
god relation till dig själv - vilket är både konst och vetenskap. Arr: SV och anhörigstödet Nybro kommun.
NYBRO | Kostnadsfritt | ons 3/10 18.00-19.00

Vinterodling
Undrar du hur du skulle kunna använda din trädgård för att odla grönsaker när sommarsäsongen är över?
Att odla grönsaker i trädgården under höst, vinter och tidig vår är en spännande utmaning som ofta ger
fin skörd. Lena Wirblad kommer till oss för att dela sina erfarenheter av att odla när det är kallt.
NYBRO | 120 kr | tor 18/10 18.00-20.15

Föreläsningen Greppa Tekniken
Vi reder ut begreppen Wi-Fi, Appar, Bluetooth, 4 G, streama mm. Vi pratar om lagringsutrymme och
surfmängd, Smartphone/Android och iPhone/iPad. Varmt välkomna på en guidad resa i den nya
tekniken med Elisabeth Wall!
TORSÅS | Kostnadsfritt | mån 8/10 11.00-12.00 el tors 11/10 13.00-14.00

Föreläsning om Bilder i datorer, smartphones och surfplattor
Hur strukturerar jag mina bilder bättre? Från smartphones och surfplattor till datorer, usb, molntjänster.
Hur gör jag fotoböcker på internet? Elisabeth Wall guidar oss rätt.
TORSÅS | Kostnadsfritt | mån 8/10 13.00-14.30 Android
TORSÅS | Kostnadsfritt | tor 11/10 10.00-11.30 Apple

Studieförbundet Vuxenskolan
Norra Långgatan 34 Kalmar
G. Stationsgatan 7C Nybro
0771-20 20 70 • kalmarlan@sv.se
sv.se/kalmarlan

