Kursprogram hösten 2018
Hultsfred Vimmerby kommuner

Föreläsning
Vinterodling
med Sara
Bäckmo!

Hela vårt
utbud hittar
du på sv.se/
kalmarlan
Höstens
studiecirklar
är här!

HANTVERK & KONST
Stickning och virkning
Nygamla sticktekniker. Vi kommer ta
del av och lära oss stickkonstens
historia. Lär dig nya sticktekniker och
utveckla gamla kunskaper. Vi träffas i
Föreningen Stinsens Konst- och
Hantverkslokal i Virserum.
VIRSERUM
6 ggr | 200 kr | tor 18.30-20.45
Start 13/9

Knyppling nybörjare och
fortsättning
Det är något speciellt med att kunna
skapa med sina händer. Ledning,
kunskap och tips får du av vår
kompetenta cirkelledare. Vi arbetar för
att föra vidare gamla traditioner och
hålla dem levande.
VIMMERBY
8 ggr | 900 kr | mån 18.00-20.15
Start 17/9
Ledare: Carin Eklund

Ledare: Ninnie Edheimer

Tvåfärgsstickning
Vi börjar med att sticka
handledsvärmare i tvåfärgsstickning.
Du får lära dig tips och trix. Vi använder
2-trådigt ullgarn och strumpstickor
nr 2,5.
VIMMERBY
5 ggr | 550 kr | ons 18.00-20.15
Start 12/9
Ledare: Eva-Lis Tengvall

MAT
Vegetarisk matlagning
Äta bör man annars dör man! På våra
vegetariska matlagningskurser får du
kunskap, tips och inte minst socialt
umgänge. Det är roligt att laga mat
tillsammans med andra. Förgyll därför
både vardag och fest med härliga,
smakfulla och nyttiga rätter med
inspiration från olika delar av världen.
Vispa, hacka, koka, stek, smaksätt och
servera!
VENA
4 ggr | 900 kr | tis 18.00-21.00
Start 4/9
Ledare: Majvor Kindström
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För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

NATUR
Trädbeskärning
Fruktträd och bärbuskar, rätt
beskärning ger bättre skörd. Vi är både
inomhus och utomhus med praktiskt
arbete.
VIMMERBY
5 ggr | 890 kr | tis 18.00-20.15
Start 11/9
Ledare: Ellen Olovsson

Biodling nybörjare
Att var biodlare är både roligt och
lärorikt. Det är lätt att bli fascinerad av
binas samspel med naturen. Det behövs
bisamhällen och biodlare i landet om vi
ska vara säkra på att maten vi odlar och
växterna i naturen ska bli pollinerade,
HULTSFRED
10 ggr | 300 kr | 18.00-20.30
Start våren 19

hur man kan fälla stammarna i samma
riktning. Körkort, en uppkörning och
skrivning inför examinator ingår i
priset.
Nivå RA: Grundläggande nivå som man
måste klara först handlar om röjsågens
skötsel och hantering, enklare röjningsarbete som röjning av gräs och sly.
Nivå RB: Behandlar skogsröjning, med
betoning på arbetsteknik vid ungskogsoch underväxtröjning.

Motorsågskörkort A+B
Motorsågen är ett farligt arbetsredskap om man inte kan hantera den på ett
tryggt sätt! Lär dig ett säkert
handhavande som minskar olyckor och
tillbud. Samtidigt blir arbetet med
motorsågen effektivare och roligare.
Teori och praktik varvas. De praktiska
omgångarna genomför vi på stående
skog.
MÅLILLA
8 ggr | 4575 kr | mån 18.30-21.30
Start 17/9
Ledare: Thomas Johansson

Motorsågskörkort A+B
Se info ovan.
VIMMERBY
7 ggr | 4575 kr | mån 18.30-21.30
Start 3/9
Ledare: Oskar Cederstrand

Röjsågskörkort
Lär dig sköta och hantera röjsågen på
ett säkert och effektivt sätt, med mål att
klara röjsågskörkortet. Innehåll: Hur en
bra röjsåg ska fungera, hur filar man
klingan så den blir vass, hur man
använder sågen i olika situationer och

HULTSFRED
1 ggr | 100 kr | tor 13.30-15.30
Start 18/10

7 ggr | 3950 kr | ons 18.30-21.00

Föreläsning 1800-talet
Historia Sverige från då till nu. Paul
Löfgren föreläser om 1800-talet,
Marschen mot det moderna Sverige
börjar. Anmälan senast den 3/11.

Start 29/8

HULTSFRED

Ledare: Thomas Johansson

1 ggr | 100 kr | tor 13.30-15.30

MÅLILLA

Start 15/11

Röjsågskörkort RA+RB
Se info ovan.
VIMMERBY
7 ggr | 3950 kr | mån 18.30-21.30
Start 10/9
Ledare: Oskar Cederstrand

Ledare: Mats Tufvesson o Brita
Carlsson

Föreläsning 1700-talet
Historia Sverige från då till nu. SvenOlof Lorentzen föreläser om 1700-talet.
Anmälan senast den 1/10.

DATA/IT
Sociala medier, Facebook,
Instagram m.m
Lär dig om sociala medier. Hur fungerar
Facebook, Instagram m.m? Startdatum
se hemsidan.

Föreläsning 1900-talet Det
moderna Sverige
Historia Sverige från då till nu. Tobias
Bromander föreläser om Det moderna
Sverige från 1900-talet. Anmälan senast
den 19/11.
HULTSFRED
1 ggr | 100 kr | tor 13.30-15.30
Start 6/12

VIRSERUM
3 ggr | 475 kr | 18.30-20.45
Ledare: André Bjälefors

FÖRELÄSNINGAR
Föreläsning 14- och 1500-talet
Historia från då till nu. Peter Danielsson
från Kalmar läns museum håller en
föreläsning om Sveriges 14- och 1500tal. Anmälan senast 15/8
HULTSFRED
1 ggr | 100 kr | tor 13.30-15.30
Start 30/8

Föreläsning 1600-talet
Sveriges stormaktstid
Historia Sverige från då till nu. Olle
Larsson berättar om Sveriges
stormaktstid. Anmälan senast 3/9.
HULTSFRED
1 ggr | 100 kr | tor 13.30-15.30
Start 20/9

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan
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Få hjälp med lokal och studiematerial!
Ditt intresse kan bli en studiecirkel hos
oss. Har du till exempel deltagare,
ledare och ett ämne som passar bra, så
hjälper vi gärna till.

Sverige har ett myllrande föreningsliv.
Vi vet att det ”livslånga lärandet” i
organisationer och föreningar skapar
engagemang och stödjer den
demokratiska processen. Därför är det
viktigt för oss att stötta det lokala
föreningslivet.

Sevedeg. 34 Vimmerby
kalmarlan@sv.se
Telefon 0495-75 89 22 Växel 0771-20 20 70
www.sv.se/kalmarlan

