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HANTVERK & KONST

Akrylmålning Vuxen/barn
Det viktiga är inte resultatet, det är
vägen dit - att göra något tillsammans
förenar. Här får ni möjlighet att vara
kreativa. Priset är för en vuxen och ett
barn, inkl material.
NYBRO start 3/9

5 ggr | 1250 kr | tis 17.00-18.30

Ledare: Marie Petterström

Akvarellmålning
Vi målar tillsammans och lär oss
grunderna i akvarell.
KALMAR start 4/10

4 ggr | 670 kr | fre 09.30-11.45 el

12.30-14.45

Ledare: Ulf Ragnarsson

Betong Interiör
Du kan gjuta mindre föremål,
ljusstakar, fat, krukor och dekorationer.
TREKANTEN start 21/9

2 ggr | 550 kr | lör 10.00-13.00

Ledare: Sussi Forsell

Fönsterrenovering
Lär dig grunderna i fönsterrenovering.
Vi kittar, tätar, målar och glasar in.
NYBRO start 26/9

4 ggr | 750 kr | tor 18.00-20.15

Ledare: Johan Källman

Betonggjutning
Vi gjuter, dekorerar och målar. Allt
material ingår till en pumpa, ett
fågelbad samt en tomte.
NYBRO start 9/10

3 ggr | 500 kr | ons 18.00-20.15

Ledare: Therese Kjellsson

Brodera fritt
Fritt broderi är både roligt och kreativt.
Lär dig olika broderistygn på
nybörjarnivå.
KALMAR tis 24/9 18.00-21.00 200 kr

Ledare: Christin Langå

Blyertsteckning i grupp
Vi ger varandra tips och råd för att
utvecklas, det finns ingen ledare i
gruppen.
KALMAR start 17/9

10 ggr | tis 09.30-11.00

Granvette
Skapa en egen vette av granris att pryda
trädgården eller trappan med! Medtag
granris, övrigt ingår.
NYBRO lör 23/11 10.00-12.15 170 kr

Ledare: Therese Kjellsson

Handarbetscafe
Tycker du om olika handarbeten och
träffa andra med samma intresse?
VISSEFJÄRDA start 17/9

10 ggr | 0 kr | tis 14.00-16.15

Linoljefärg
En heldag i linoljefärgens värld! Vi
blandar teori och praktik.
ORREFORS lör 12/10 09.00-17.00

1095 kr

Ledare: Krister Tauber

Måla betongbock
Inspiration och kunskap för att måla
betongfigurer! Vi har jultema och du får
måla en betongbock. Inkl material.
KALMAR ons 11/12 18.00-21.00 200 kr

Ledare: Ann-Christin Reimbertsson

Makramé - skapa med knutar
och garn!
Makramé är en klassisk teknik som har
blivit trendig igen. Lär dig grunderna
genom att göra en ampel.
KALMAR ons 23/10

18.00-21.00 200 kr

Ledare: Sidiane Frota Erici

Karda och spinna ull
Vi lär oss alla stegen; karda, spinna,
tvätta och färga. När vi färgar ullen
kommer vi att använda det naturen
bjuder på för tillfället.
NYBRO start 26/9

5 ggr | 995 kr | tor 18.00-21.00

Ledare: Ellinor Ekbring
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Silversmide ring
Designa och tillverka din egna
silverring. Lär dig grunderna i de olika
teknikerna - såga, fila, löda, ytbehandla,
polera. Inkl. material.
NYBRO start 3/10

6 ggr | 1650 kr | tor 18.00-20.15

Ledare: Elizabeth Kettley Cornfalk

Silversmide fortsättningskurs
Utveckla dina talanger. Du bör ha gått
Silversmide-ring eller liknande kurs.
NYBRO lör 16/11 o 23/11

2 ggr | 1650 kr | 09.00-16.00

Ledare: Elizabeth Kettley Cornfalk

Måla betongvette
Vi målar en färdiggjuten betongvette!
Inkl. material.
BÄCKEBO start 20/10

2 ggr | 275 kr | sön 18.00-20.15

Ledare: Ann-Christin Reimbertsson

Lär dig nunotovning!
Under tovningsprocessen arbetar sig
ullen ner genom tyget och drar ihop det
så att de två lagren förenas till ett tyg
med en ullsida och krinklad tygsida.
RUGSTORP start 8/10

3 ggr | 375 kr | tis 18.00-20.15

Ledare: Ingeli Ivansson

Sycafe på Rödakorset
Varmt välkomna att delta i
gemenskapen i Kupans lokaler.
EMMABODA start 19/9

10 ggr | 0 kr | tor 13.30-16.30

Olje och akrylmålning
Både för nybörjare och dig som målat
tidigare. Materialgenomgång, teknik,
färglära, komposition och individuella
genomgångar.
NYBRO start 2/9

10 ggr | 1995 kr | mån 17.30-20.30

Ledare: Eva Sundman

Tova en dörrkrans
Tova en vacker krans i ull. Vi dekorerar
med tvättade, o-kardade lockar.
RUGSTORP ons 27/11 18.00-21.00

225 kr

Ledare: Ingeli Ivansson

Scrappa ditt eget julkort
NYBRO ons 4/12 18.00-20.15 50 kr

Ledare: Gunnie Reimbertsson

Tova smycken
Tovning i svensk ull där vi gör smycken.
Vi använder tekniken rulltovning: man
lägger ull i olika färg och lager och gör
en rulle som man sedan skär i bitar.
RUGSTORP ons 6/11 18.00-21.00

225 kr

Ledare: Ingeli Ivansson

Ådermålning
En kurs i gammalt hantverk - imitera
träslag genom äldre metoder! Du får
både teoretiska och praktiska
kunskaper, en viss bas av erfarenhet för
ådermålning, en känsla för imitering av
trä och historik.
ORREFORS start 9/11

3 ggr | 2150 kr | lör 09.00-16.00

Ledare: Krister Tauber

Tova en tomte
Lär dig tekniken nåltovning och tova en
egen tomte.
KALMAR tor 21/11 18.00-21.00 200 kr

Ledare: Karin Hjort

Stick- och virkcafé
Vi inspireras av och hjälper varandra.
NYBRO start 4/9

10 ggr | 0 kr | ons 14.00-16.15

Sy med symaskin
Vill du bli bättre på sömnad och få
inspiration till att skapa själv?
KALMAR start 2/10

3 ggr | 650 kr | ons 18.00-20.30

Ledare: Christin Langå

Sy om dina kläder
Lär dig om hur du kan förändra,
förbättra och reparera din kläder.
KALMAR start 29/10

3 ggr | 650 kr | tis 18.00-20.30

Ledare: Christin Langå

MAT

Matlagning för singlar
KALMAR start 19/9

4 ggr | 720 kr | tor 10.30-13.00

Ledare: Anne Sverkersson

Mjölksyrejäsning av grönsaker
Lunch och grönsaker ingår.
KALMAR lör 31/8 09.00-16.00 650 kr

Ledare: Anna-Karin Eriksson

Surdegsbakning
Baktekniker med råg, enkornigt och
kulturspannmål. Vi bakar tex: ciabatta,
piroger, knäckebröd och dekorerat
festbröd. Inkl. fika, lunch och material.
KALMAR 22/11 kl 17.30-19.00, 23/11 kl

9.00-16.00 950 kr

Ledare: Anna-Karin Eriksson
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FRISKVÅRD

7 steg mot drömmen!
Ta drömmen från tanke till verklighet -
sluta planera och börja göra!
ALSTERBRO start 4/9

5 ggr | 720 kr | ons 18.30-20.00

Ledare: Rebecka Gustafsson

Frigörande dans - Mindfulness i
rörelse
Vi dansar till olika musik och rytmer
och lyssnar på kroppens signaler. Släpp
stress och spänningar.
KLOSTRET KALMAR start 4/9

7 ggr | 1050 kr | ons 18.30-20.00

Ledare: Ann-Helen Franksson

Rundqvist och Solveig Söderman

Friskvård-Rörelse och balans
för seniorer
KALMAR start 5/9 el 14/11

5 ggr | 950 kr | tor 10.00-12.15

Ledare: Jacqueline Doohan

Ät hälsosmart
I rätt riktning mot ett hälsosammare liv!
Du får stöd och hjälp med att själv
komma igång med att vänja kroppen av
med socker.
KALMAR start 5/9 el 14/11

5 ggr | 1150 kr | tor 18.00-21.00

NYBRO start 8/10

5 ggr | 1150 kr | tis 18.00-21.00

Ledare: Jacqueline Doohan

Meditation & avslappning
Vi mediterar för att lugna själen och
föra den till ett högre medvetande och
en större klarhet.
NYBRO start 3/9

5 ggr | 495 kr | tis 18.45-19.30

Ledare: Eva Thunberg

Restorative yoga
Vad skulle kunna fungera bättre för dig
om du var mer avspänd och
avslappnad? Om du lättare kunde
koppla av alla måsten?
KLOSTRET KALMAR start 29/9

8 ggr | 1295 kr | sön 16.30-18.00 el

18.30-20.00

Ledare: Nina Granbom

Mindfulnessyoga
Bron mellan kroppen och sinnet är
andningen. Vi rör oss utanför kroppens
invanda rörelsemönster, vilket på sikt
gör oss smidigare och starkare både
fysiskt och psykiskt.
KLOSTRET KALMAR start 2/9

8 ggr | 1200 kr | mån 17.30-19.00

Ledare: Gunilla Pritzel

Samtalscirkel
Vi läser boken 'Sluta kämpa, börja leva'
av Sanna Ehdin.
KALMAR start 11/9

8 ggr | 0 kr | ons 14.00-16.15

Ledare: Siv Karlsson

Global yoga
Dynamisk form av yoga där du kopplar
samman andning och rörelse. Utveckla
din rörlighet, styrka, balans och
kroppskännedom.
KALMAR start 3/9

6 ggr | 840 kr | tis 17.15-18.45

Ledare: Sara Sjöö

Hatha yoga
Kombination av fysisk rörelse,
andningsövningar och meditation som
gör oss smidigare och starkare både
fysiskt och psykiskt.
LINDÅS start 11/9

10 ggr | 1200 kr | ons 19.00-20.00

Ledare: Emma Svärd

Magisk morgon
Yoga och frukost i vackra Pukeberg.
Namaste!
NYBRO 31/8 kl 08.30-09.30 250kr

Ledare: Lars Hallén

NYBRO 14/9 kl 08.30-09.30 250kr

Ledare: Annette Davidsson

Skogsbad i Svartbäcksmåla
Tekniken innebär att man återförenas
med naturen, oavsett om man är i en
skog eller på ett öppet fält. På detta sätt
reducerar vi våra stressnivåer så att vi
kan hantera vardagen bättre.
NYBRO lör 31/8 11.00-12.30 50 kr

Ledare: Lars Hallén

Samtalscirkel Afasiföreningen
Vi pratar om aktuella frågor, delar
erfarenheter, tränar på kommunikation
och fikar tillsammans.
KALMAR start 9/9

10 ggr | 0 kr | mån 10.00-11.30

Ledare: Ia Andersson

Yin yoga
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.
NYBRO start 3/9

10 ggr | 695 kr | tis 17.30-18.30

Ledare: Eva Thunberg

MediYoga grund
Medicinsk yoga. Enkla, mjuka och
inkännande rörelser, andning och
meditation reduceras stress och man får
inre lugn.
TORSÅS start 4/9

12 ggr | 1390 kr | ons 10.00-11.30

Ledare: Gunilla Ogner
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SÅNG, MUSIK, DANS

Gitarr för nybörjare
Lär dig teknik och ackord på akustisk
gitarr som du sedan kan använda till
många låtar.
KALMAR start 14/10

6 ggr | 650 kr | mån 18.00-19.30

Ledare: William Sidfäldt

Körsång Svart på vitt
Den blandade kören, som oftast sjunger
4-stämmigt, men stämmorna kan även
bli 6-7... Viss körvana är önskvärd.
TORSÅS start 28/8

9 ggr | 300 kr | ons 19.00-21.30

Ledare: Pia Nilsson

Brazilian Zouk
Pardans med massa energi och glädje!
Dansstilen har utvecklats från lambada
med inspiration från tango och salsa. I
samarbete med Kalmar Happy Dance
Club.
KALMAR 9/11 10.00-16.00 och 10/11

10.00 - 14.00 1450 kr

Ledare: Lili Ortiz och Sarah Hayes

Dans på kul
Tycker du om att dansa?  Musik från
alla typer av musikstilar.
LINDÅS start 3/9

10 ggr | 550 kr | tis 17.30-18.30

Ledare: Jarmila Franck

Linedance
Musik från alla typer av musikstilar.
LINDÅS start 4/9

10 ggr | 550 kr | ons 17.30-19.00

NYBRO start 2/9

10 ggr | 550 kr | mån 18.00-19.30

Ledare: Jarmila Franck

KULTUR, HUMANIORA

Att skriva noveller
Lär dig om ordval, berättarperspektiv,
att skapa karaktärer, skriva dialog och
novellens form och möjligheter.
KALMAR start 30/9

5 ggr | 890 kr | mån 18.00-20.30

Ledare: Elin Johansson

TORSÅS start 25/9

5 ggr | 820 kr | ons 18.30-20.45

Ledare: Ing-Britt Karlsson

Arabiska för nybörjare
Vi går igenom de vanligaste grunderna
och ord som behövs i vardagslivet.
NYBRO start 5/11

5 ggr | 595 kr | tis 18.00-20.15

Ledare: Muhammad Alsulh

Franska för nybörjare
Lär dig franska från grunden.
NYBRO start 18/9

8 ggr | 1140 kr | ons 18.00-19.30

Ledare: Mariyet de Baar

Schwedisch für Deutsche, die
in Schweden leben
Du bist Deutscher, lebst in Schweden
und möchtest Schwedisch lernen? Du är
tysk, bor i Sverige och vill lära sig
svenska?
NYBRO start 12/9

10 ggr | 1400 kr | tor 16.00-19.00

Ledare: Gunter Flügel

Spanska för turister
Hola! Skulle du också vilja lära dig
några enkla fraser på spanska? Turistar
du mycket i spansktalande länder eller
är du bara nyfiken på språket?
EMMABODA start 16/9

6 ggr | 695 kr | mån 18.00-19.30

Ledare: Sanna Leandersson

Karl Gerhard
Estradören Mattias Enn berättar om
revykungens sagolika liv, odödliga
revykupletter och oförglömliga
primadonnor.
KALMAR start 17/1 2020

3 ggr | 570 kr | fre 10.00-12.15

Ledare: Mattias Enn

Zarah Leander
Estradören Mattias Enn berättar om
revyprimadonnans och filmstjärnans
genombrott, uppgång och fall efter åren
i Tyskland under andra världskriget.
KALMAR start 14/2 2020

3 ggr | 570 kr | fre 10.00-12.15

Ledare: Mattias Enn

Hur fungerar Sverige, för
tyskar som bor i Sverige!
Wie funktioniert Schweden? Dieser
Kurs richtet sich an hier Deutsche die
hier permanent wohnen oder ein
Ferienhaus besitzen.
NYBRO ons 2/10 16.00-19.00

250 kr

Ledare: Gunter Flügel

Läslust hela livet –
utbildningsdag nya högläsare
Vill du bli volontär och läsa frivilligt för
en grupp pensionärer inom
äldreomsorgen? Då ska du anmäla dig
till denna utbildning! Utbildningen är
kostnadsfri.
KALMAR ons 2/10 10.00-15.00
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NATUR

Jägarskolan
Har du ett intresse för djur, natur och
jakt? Den som skall jaga i Sverige
behöver ha kunskap om  djur och natur,
om viltvård, jaktformer, jakthundar,
vapenhantering, skytte och vilka
bestämmelser som reglerar jakten.
NYBRO start 5/11

16 ggr | 2680 kr | tis 18.00-20.30

Ledare: Magnus Svensson

NYBRO start 6/11

16 ggr | 2680 kr | ons 18.00-20.30

Ledare: Urban Karlsson

Motorsågskörkort klass A och B
Målsättningen är att genom att lära sig
ett säkert handhavande av motorsågen
ska olyckor och tillbud minska,
samtidigt som arbetet med motorsågen
ska bli effektivare och roligare! Viss
vana av motorsåg krävs.
NYBRO start 4/11

6 ggr | 4750 kr | mån 18.30-21.00

Ledare: Magnus Gustafsson

TORSÅS

6 ggr | 4750 kr | 18.30-21.00

Röjsågskörkort
Investera för framtiden – ta
röjsågskörkort! Genom att gå en kurs i
röjsågskörkortet investerarar du inför
framtiden då du lär dig att planera
röjningsarbetet med fokus på
arbetsteknik och säkerhet men även på
ekonomi. Röjsågskörkortet är också en
bra grundkurs i skogsskötsel och
skogsvård.
LÅNGASJÖ

7 ggr | 3950 kr | mån 18.00-21.00

Start 2/9

Ledare: Karl Johan Gunnarsson

DATA/IT

Datorkurs från grunden
Denna studiecirkel riktar sig till dig som
vill lära dig grunderna i data. Vi
använder oss av Windows 10.
NYBRO start 24/9

8 ggr | 950 kr | tis 13.00-14.30

Ledare: Bo Lind

Hur hanterar jag mina bilder
bättre. Android
För dig som har bilder som du vill lagra,
strukturera bättre eller visa på olika
sätt. Kursledaren kommer att anpassa
undervisningen till gruppen.
TORSÅS start 15/10

3 ggr | 375 kr | tis 13.00-15.15

Ledare: Elisabeth Wall

Strukturera, hantera foto
Har du foto i din telefon eller dator som
du vill få struktur på? Vill du vara säker
på hur du överför foton och inte får
dubbletter? Vill du veta hur du enkelt
redigerar dina foton?
NYBRO start 3/12

2 ggr | 195 kr | tis 13.00-15.15

Ledare: Bo Lind

Lär dig mer om din
smartphone/surfplatta.
Android
För dig som har haft din smartphone/
surfplatta ett tag, men som vill lära dig
mer än att ringa och skicka sms.
TORSÅS start 15/10

3 ggr | 200 kr | tis 10.00-12.15

Ledare: Elisabeth Wall

FOTO

Kreativ fotografering
Lär dig grunderna i fotograferingens
värld. Att fånga ögonblick, känslor och
rörelse. Du får lära dig om bildsnitt för
närbilder, halvbilder och helbilder. Fler
teman är: landskap, stilleben, sportfoto,
mat, studio, ljus och olika miljöer.
KALMAR start 17/10

5 ggr | 890 kr | tor 18.00-20.30

Ledare: Caj Åke Hägglund

SJÖLIV

Navigation - Förarintyg
Förarintyg är första nivån av de olika
navigationskurserna. Kursens innehåll:
Sjökortet, projektioner, sjöväder &
färdplanering, mörkernavigering,
sjölagen mm. Inkl material.
KALMAR start 18/9

8 ggr | 1695 kr | ons 18.00-20.30

Ledare: Niklas Hellström

TRÄDGÅRD

Rita din egen trädgård
Lär dig grunderna inom
trädgårdsdesign. Du får lära dig hur du
kan placera olika växter, vilken skötsel
som krävs och att binda ihop trädgården
med bostaden och få en harmoni i
helheten.
KALMAR start 12/9

5 ggr | 890 kr | tor 18.00-20.30

Ledare: Caj Åke Hägglund
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EKONOMI

Aktiekunskap grundkurs
Köpa, förvalta, sälja - vi tar allt från
början. Kursen vägleder dig i
aktiesparandets konst och lär dig skapa
aktieportföljer, räkna och värdera.
NYBRO start 16/9

6 ggr | 1285 kr | mån 18.00-20.30

Ledare: Jan-Åke Karlsson

KALMAR start 19/9

6 ggr | 1285 kr | tor 18.00-20.30

Ledare: Magne Mårtensson

Aktiekunskap fortsättning -
Hitta kursvinnare
Lär dig mer om aktiemarknaden som
helhet och om att analysera enskilda
aktier på djupet.  Målet är att ge dig de
rätta kritiska verktygen för att analysera
börsen och fatta rätt beslut.
NYBRO start 12/9

8 ggr | 1285 kr | tor 18.00-20.30

Ledare: Lars Karlsson

Aktiekunskap - Att läsa
årsredovisningar
Hur kan du förstå ett företag genom
dess årsredovisning? Nyckeltal,
årsredovisningens uppbyggnad och
delar, förvaltningsberättelsen,
resultaträkningen, balansräkningen.
KALMAR start 30/10

4 ggr | 590 kr | ons 18.00-20.30

Ledare: Carl Axel Nilsson

HISTORIA

Byforskning
Med hjälp av gamla kartor lär vi dig att
forska kring just din by.
EMMABODA start 7/10

7 ggr | 400 kr | mån 18.00-21.00

Ledare: Per Melin m.fl.

Släktforskningens grunder
En rejäl introduktion och ett bra stöd
för att börja din egen släktforskning. Du
får lära dig mer om kyrkan och
folkbokföringens historia, olika källor
och hjälpmedel som finns  digitalt.
KALMAR sön 13/10 10.00-13.00 250 kr

Ledare: Tomas Alriksson

RETORIK

Argumentationsteknik, retorik
och talarteknik - Grundkurs
Genom övningar får du träna på att bli
tryggare och att snabbt kunna hantera
olika talarsituationer. Inte minst
situationer som ibland kan kännas
utmanande och pressade.
KALMAR start 24/9

3 ggr | 450 kr | tis 18.00-20.30

NYBRO start 10/10

3 ggr | 500 kr | tor 18.00-20.15

Ledare: Niklas Hellström

Argumentationsteknik, retorik
och talarteknik - Fördjupning
I fördjupningskursen får du spetsa dina
färdigheter ytterligare då övningar och
uppgifter har en högre svårighetsgrad
och du får fördjupa dig mer i ämnet.
KALMAR start 22/10

3 ggr | 450 kr | tis 18.00-20.30

NYBRO start 31/10

3 ggr | 500 kr | tor 18.00-20.15

Ledare: Niklas Hellström

ANHÖRIG

Anhörigcirkel Demens
Att vara anhörig till den som har fått
demens kan vara tufft. Vi tar upp olika
teman; från tidiga tecken till diagnos,
stöd, hjälp, bemötande, vardagsliv mm.
NYBRO start 30/10

5 ggr | 0 kr | ons 14.00-16.30 el

18.15-19.45

Ledare: Anita Andersson

Anhörigcirkel - för anhöriga till
personer med psykisk ohälsa
Många anhöriga känner sig ensamma i
sin situation och tycker ofta att det är
svårt att få svar på sina frågor. I denna
cirkel får du som anhörig chansen att
träffa andra i samma situation.
NYBRO start 3/10

5 ggr | 0 kr | tor 17.00-19.15

Ledare: Lenitha Petersson

LUNCHSCEN

Lunchscen Effekt av en glad
kropp
Inspiration kring hälsa i allmänhet och
kost och träning i synnerhet, samt enkla
tips om hur du snabbt kan få effekt av
en glad kropp. Karolina Lindström är
vår föreläsare.
NYBRO CAFÈ HOS OSS tor 29/8

kl 12.00-13.00 120 kr

Lunchscen Retorik och
argumentation
Niklas Hellström tipsar om hur man ska
kunna känna sig tryggare och snabbt
kunna hantera olika talarsituationer.
NYBRO CAFÈ HOS OSS tor 26/9

kl 12.00-13.00 120 kr

Lunchscen Vägen till Lena Form
Från syfrökens skräck till klädskapare!
Lena Form berättar om vägen från
bankanställd till hemslöjdschef och
klädskapare.
NYBRO CAFÈ HOS OSS tor 31/10

kl 12.00-13.00 120 kr

Lunchscen Goda levnadsvanor
Henrik Nelson, specialist i
allmänmedicin, ger en föreläsning kring
hur våra levnadsvanor påverkar vår
hälsa i allmänhet och vårt mående i
synnerhet. Kost, fysisk aktivitet och
mående hänger så väl samman!
NYBRO CAFÈ HOS OSS tor 28/11

kl 12.00-13.00 120 kr
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Sköldkörtel, ämnesomsättning – livskraft
Sköldkörtelproblematik klassas allt mer som en folksjukdom,
samtidigt som många människor hamnar utanför ramarna när
det gäller att konstatera en obalans.
NYBRO tis 17/9 kl 18.30-20.45 190 kr

'Här är mitt liv' med Håkan Molle Molin
Håkan 'Molle' Molin har lång erfarenhet av fordonshobby.
Som lackerare och konstnär har han haft ett finger med i
spelet på de flesta entusiastfordon i stan. Bilhobbyn har också
varit Molles yrke som reporter på tidningen Bilsport.
NYBRO tors 3/10 kl 18.00-19.30 Kostnadsfritt

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.
TORSÅS mån 7/10 kl 11.00-12.00 Kostnadsfritt

Handla på nätet och boka resor via Appar
Hur gör man när man handlar via nätet, vad ska man tänka
på? Appar som Swish och BankID. Boka resor via Appar,
tidtabeller, platsinformation mm.
TORSÅS mån 7/10 kl 14.30-15.30 Kostnadsfritt

Glasriket tillhör hela kommunen
På ett underhållande och jordnära sätt delar Björn Boode och
Peter Lejon med sig av sina kunskapar och intresse för
kulturen kring glaset och glasbruken ur ett historiskt
perspektiv. Nu fokuserar vi på glasbruken i Emmaboda
kommun! Vi bjuds på en historisk bild av bruket, glaset men
också konstnärerna.
BROAKULLA FOLKETS HUS kl 18.30-20.45 75 kr / tillfälle

Johansfors glasbruk ons 13/11

Åfors glasbruk ons 27/11

Modala, Löfstad m fl ons 15/1

Hälsoträff tema: Mage/Tarm, Ät hälsosmart
Jacqueline Doohan inspirerar om hälsosmart mat. Hur äter du
för att ge kroppen mer av de goda tarmbakterierna?
TORSÅS lör 12/10 kl 13.30-15.45 150 kr

KALMAR tors 17/10 kl 18.00-20.15 150 kr

Molntjänster
Vad är en molntjänst och hur fungerar det? Elisabeth Wall
visar molntjänster och hur de ser ut i mobilen och i datorn.
TORSÅS mån 7/10 kl 13.00-14.00 Kostnadsfritt

Genussmart föräldraskap
Att vara förälder är ofta både det bästa som finns men också
det svåraste som finns. Hur kan du som förälder bli mer
genussmart och ge barnen fler möjligheter i livet? Helen
Nilsson, sakkunnig jämställdhetsfrågor vid Länsstyrelsen ger
konkreta tips, idéer och förslag.
EMMABODA tors 5/9 kl 18.00-20.15 Kostnadsfritt

TORSÅS tis 15/10 kl 18.00-20.15 Kostnadsfritt

Odla grönsaker på nytt, arbetsbesparande sätt
Odla grönsaker är vi många som njuter av, men hur kan vi få
samma resultat fast med mindre arbete? Lena Wirblad
inspirerar oss hur vi kan tänka nytt kring grönsaksodling.
NYBRO mån 7/10 kl 18.00-20.15 120 kr

IFD- Inflammationsdämpande kost
Mat som kan dämpa inflammationer och öka ditt välmående.
Kan man äta sig frisk? Vad kan kostförändringar göra för din
hälsa? Jacqueline Doohan föreläser.
KALMAR tors 29/8 och 10/10 kl 18.00-21.00 170 kr

NYBRO lör 31/8 och lör 5/10 kl 15.00-18.00 170 kr

Att vara anhörig till missbrukare
Denna kväll utgår från egna erfarenheter om missbrukarens
och den anhöriges verklighet.
NYBRO mån 30/9 kl 18.00-20.00 Kostnadsfritt

Sjuklig fåfänga och perukens uppkomst och fall
Ett unikt tillfälle att få lära sig mer om 1700-tals frisyrer och
peruker. Karin Enåkander som bl.a. har gjort peruker för
teatrar i Stockholm och åt film i USA, kommer att ta med ett
antal olika peruker och berätta om deras uppkomst och fall.
KALMAR sön 22/9 kl 13.00-14.15 150 kr
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