Kursprogram hösten 2017
Emmaboda Nybro Kalmar Torsås

Hela vårt
utbud hittar
du på sv.se/
kalmarlan

Välkommen
till oss!

Höstens
kurser och
cirklar är
här!

Föreläsningar

Innehåll
Föreläsningar

2

Odla hela året med Farbror Grön
Att vara självförsörjande på egenodlade grödor kräver inte
nödvändigtvis stora ytor eller speciella platser. Vill man
kan man odla på flera olika sätt och samtidigt som man
följer naturen också utmana den. Genom att inomhusodla,
vinterså, sommarså och serieodla kan vi få flera skördar
på samma yta under samma säsong och vi begränsas inte
av en årstid för sådd och två andra för skörd. Vi kan odla
hela året!
NYBRO | 150.00 kr | lör 7/10 11.00-13.00

Djur, skog och natur,
ekonomi, dans

3

Hantverk och konst

4

Mat, hälsa

5

Kultur och språk, foto

6

Data och IT,
släktforskning, samhälle

7

Johannes Wätterbäck

Anmälan och villkor
Anmälan kan göras via
hemsidan sv.se/kalmarlan
eller telefon 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 omfattar 45
minuter.
Medlemmar i LRF och SPF
har 10% rabatt på
deltagaravgiften. Är du
berättigad till rabatt så
måste du ange det vid
anmälningstillfället.

Utbrändhet
Detta är en föreläsning om att gå i väggen och vara
utbränd. Hur gör vi när det tar stopp och vi inte fungerar
länge? Vad är det som gör att vi går i väggen och hur tar vi
oss ur det? Ann-Sofie Engman föreläser av egen
erfarenhet, hur hon har gjort för att komma vidare och må
bra igen.
NYBRO | 75.00 kr | tor 28/9 18.30-20.00
Ett knäpptyst helvete – när livet styrs av
social fobi
En föreläsning om att leva med stamning, social ångest
och psykisk ohälsa. Eric Bergström som driver
Ångestskolan på facebook föreläser.
NYBRO | Kostnadsfritt | tis 3/10 18.30-20.00

Greppa tekniken
Elisabeth Wall reder ut begrepp som Wi-Fi,
appar, smartphone, Android, iPad/iPhone, lagringsutrymme, 4G, GB, mm.
EMMABODA | Kostnadsfritt | tor 5/10 11.00-11.45
NYBRO | Kostnadsfritt | tor 5/10 14.00-14.45
TORSÅS | Kostnadsfritt | ons 11/10 13.00-13.55

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.

Facebook
Elisabeth Wall visar hur man lägger ut bilder, lägger till
vänner, om säkerhet, skickar privata meddelanden mm.
NYBRO | Kostnadsfritt | tor 5/10 15.00-15.45

Läs en bokcirkel:
Starta en cirkel med
kompisgänget eller i
föreningen. Vi kan hjälpa till
med material. I år har tex
många läst Skillnadens
trädgård, och i höst finns
möjlighet att läsa
uppföljaren Skillnadens
skörd. Ni kan också läsa
böcker om hälsa, personlig
utveckling, mat, bakning,
historia... Ni bestämmer!

Windows 10
Elisabeth Wall presenterar webbläsaren Edge, Appar,
OneDrive och olika molntjänster mm.
TORSÅS | Kostnadsfritt | ons 11/10 14.00-15.00
Våga drömma!
Lena Maria Klingvall är sångerska, konstnär, författare,
föreläsare och fd elitidrottare. Men som liten drömde inte
Lena Maria om den typen av jobb. Född utan armar och
med bara ett normalt ben ställdes hon inför stora
utmaningar. I detta fick hon lära sig att ta vara på sina
möjligheter och att jobba hårt och målmedvetet. I
samarbete med Nybro Kommuns anhörigstöd.
NYBRO | Kostnadsfritt | fre 6/10 18.30-20.00
OBS Till alla våra föreläsningar krävs anmälan!

Lena Maria Klingvall

DJUR, SKOG & NATUR
Motorsågkörkort klass A+B
Genom att lära sig ett säkert
handhavande av motorsågen ska
olyckor och tillbud minska, samtidigt
som arbetet med motorsågen ska bli
effektivare och roligare. Pris inkl
studiematerial, körkort, en uppkörning
och skrivning inför examinator.
KALMAR
10 ggr | 4750.00 kr | mån 19.00-21.15
Start 18/9
Ledare: Peter Niklasson

Motorsågskörkort klass A och B
Se beskrivning ovan.
NYBRO
6 ggr | 4750.00 kr | mån 18.30-21.00
Start 28/8
Ledare: Magnus Gustafsson

Nybörjarkurs för fårägare
För dig som är nybliven fårägare eller
funderar på att skaffa får. I samverkan
med Södra Kalmar läns fåravelsförening. Årstidsanpassade råd:
utfodring, betesplanering, klippning,
sjukdomar och hälsoförebyggande
åtgärder. Lamning och lamningshjälp.
Varannan vecka. Pris inkl material.
KALMAR
7 ggr | 1500.00 kr | ons 18.00-21.00
Start 13/9
Ledare: Åsa Lindqvist

NYBRO - Se info på vår hemsida.

Start 11/9

KALMAR

Ledare: Jan-Åke Karlsson

16 ggr | 2960.00 kr | mån 18.00-20.30
Start 16/10
Ledare: Staffan Karlsson

Jaktledarutbildning
Jaktledaren är en nyckelperson i
jaktlaget som förutom att ha kontroll på
jaktens genomförande också ska ha
kunskap om lagar och regelverk. Det är
även jaktledaren som sätter normerna i
jaktlaget vad gäller jaktetik och
hantering av viltet.
NYBRO

NYBRO
8 ggr | 1185.00 kr | tor 18.00-20.30
Start 14/9
Ledare: Rolf Anderson

4 ggr | 1200.00 kr | tis 18.30-21.30
Start 22/8
Ledare: Peter Danielsson

Handladdning- Ammunition
Hur du lär dig handladdning av din
ammunition på ett säkert sätt.
Förkunskaper: Jägarlicens.
NYBRO
3 ggr | 1200.00 kr | tor 18.30-20.45
Start 24/8
Ledare: Peter Danielsson

EKONOMI

DANS
Linedance
Linedance dansas i block utan särskild
partner. Vi börjar med enkla grundsteg
och bygger upp koreografin.
ORREFORS
10 ggr | 250.00 kr | mån 18.00-21.30
Start 4/9
Ledare: Jarmila Franck

Linedance
Se beskrivning ovan.
EMMABODA

Aktiekunskap-nybörjare
Faktakunskaper inom aktieområdet,
förståelse för riskspridning och insikt i
portföljtänkandet samt praktiska
kunskaper varje aktieägare har nytta av.
KALMAR

Jägarskola
Jakten är en betydelsefull sysselsättning
- men också en viktig del i viltvården.
Ekologi, artkännedom, viltvård,
jaktvapen-/lagstiftning, jaktmetoder
och etik. Pris inkl material.
Övningsskjutning och prov ingår ej i
kursen.

Aktiekunskap forts - Hitta
Kursvinnare.
Analysera mera! Kunskap om
aktiemarknadens psykologi ökar dina
chanser att få avkastning på dina
insatser. Kursen ger också en ordentlig
inblick i analysverktyg Hitta
kursvinnare.

10 ggr | 1285.00 kr | tor 18.00-20.30
Start 14/9
Ledare: Magne Mårtensson

10 ggr | 250.00 kr | ons 18.30-20.00
Start 6/9
Ledare: Jarmila Franck

Streetdance för dig med behov
av särskilt stöd
Vi dansar och rör oss efter vår egen
förmåga - alla kan vara med! För dig
som har en funktionsnedsättning.
NYBRO

Aktiekunskap nybörjare
Se beskrivning ovan.

6 ggr | 300.00 kr | tis 18.00-19.30

NYBRO

Ledare: Abdi Mahmoud

Start 12/9

8 ggr | 1185.00 kr | mån 18.00-20.30

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan
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HANTVERK & KONST
Tova inför jul- Gör din tomte
En inspirerande kväll då vi får tova en
egen tomte. Vi använder oss av tekniken
nåltovning.
KALMAR
1 ggr | 250.00 kr | tor 18.00-21.00
Start 23/11
Ledare: Karin Hjort

Måla- Inspireras och ha kul
genom målning
Måla ska vara roligt! Flera av oss
behöver en avkopplande miljö för att
finna kraft och styrka i vardagen.
Studiecirkelns mål är att skapa harmoni
i en stressig vardag, inspireras av
varandra, diskutera och öka färdigheter
inom måleriet.
KALMAR
10 ggr | 1250.00 kr | tor 10.00-12.15
Start 28/9
Ledare: Anne Sverkersson

Blyertsteckning
Du får i denna kurs lära dig om
komposition, skuggor, perspektiv m.m.
- teckningskonstens grunder.
KALMAR
10 ggr | 930.00 kr | tis 09.30-11.00
Start 19/9
Ledare: Åke Sjölund

Oljemålning med Åke Sjölund
Du som är nybörjare får hjälp med
teknikerna från grunden, materialval,
färgblandning och penselteknik. Du som
har målat tidigare får råd och hjälp att
utveckla och förnya ditt måleri.
KALMAR
10 ggr | 1230.00 kr | On 09.30-11.45
Start 20/9 - To 18.30-20.45 Start 21/9
Ledare: Åke Sjölund
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Betong interiör
Lär dig grunderna i betonggjutning. Vi
provar att gjuta med formar i olika
material och former.
NYBRO
2 ggr | 350.00 kr | tis 18.00-21.00
Start 26/9
Ledare: Sussi Forsell

Gerillabroderi
Grova, roliga och otroliga
korsstygnsbroderier... Inget är så enkelt
som korsstygn – alla kan! I
gerillabroderi är det enda som sätter
gränser fantasin och modet. Vi träffas
och broderar skandaler, sanningar och
underfundiga texter.
NYBRO

Olje- och akryl Nybörjarkurs
Materialgenomgång, teknik, färglära
och komposition och individuella
genomgångar. Vi ses i den härliga
miljön på Ateljéhus Pukeberg.
NYBRO
8 ggr | 1795.00 kr | mån 17.30-20.30
Start 18/9
Ledare: Eva Sundman

Betonggjutning jultema
Lär dig grunderna i betonggjutning. Vi
kommer att tomtar och annat som hör
julen till.

4 ggr | 350.00 kr | mån 18.00-20.15
Start 25/9
Ledare: Emma Ivansson

Skapande av pappersblommor
Har du velat testa att skapa en
blombukett som aldrig vissnar? Då har
du chansen nu! Vi går igenom
grunderna i pappersskapande och
använder oss av olika papper.
EMMABODA
3 ggr | 350.00 kr | tor 18.00-19.30
Start 14/9
Ledare: Anisa Kujovic

NYBRO
2 ggr | 350.00 kr | mån 18.00-21.00
Start 20/11
Ledare: Sussi Forsell

Graffiti Nybörjare
Lär dig grunderna i denna läckra
konstform. Målet är att ni ska få så
mycket kunskap att vi kan göra en
avslutningsmålning.

Tova en krans Rugstorps
lantgård
Lär dig att nåltova/binda en vacker
krans i ull. Vi dekorerar med tvättade,
o-kardade lockar.
ROCKNEBY
1 ggr | 225.00 kr | tis 18.00-21.00
Start 28/11
Ledare: Ingeli Ivansson

NYBRO
3 ggr | 550.00 kr | fre 18.00-21.00
Start 8/9
Ledare: Jonatan Wiegert

Sycafé
Varmt välkomna att delta i
gemenskapen på Kupans lokaler med
Röda Korset. Kostnadsfritt.

Tova julgranskulor Rugstorps
lantgård
Vackra egentovade julgranskulor i
granen till jul! Julgranskulorna vi gör
blir helt i ull, först nåltovar man en
stomme/bas och sedan våttovar man
ytterhöljet.
ROCKNEBY

EMMABODA

1 ggr | 225.00 kr | tis 18.00-21.00

10 ggr | tor 13.30-16.00

Start 5/12

Start 14/9

Ledare: Ingeli Ivansson

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

Surdegsbröd
Vi bakar olika surdegsbröd tillsammans.
Vi kommer att baka cirka sex sorters
bröd tillsammans, bland annat
fullkornsbröd, baguetter, knäckebröd
och dekorerat festbröd.
KALMAR
2 ggr | 955.00 kr | 27-28/10 eller 8-9/12
fre 17.30-19.00 lör 9.00-15.00
Ledare: Anna-Karin Eriksson

10 ggr | 750.00 kr | mån 18.00-19.30
Start 25/9
Ledare: Ann-Sofie Engman

Yoga-Mindfulness
En upplevelse där närvaro-harmonistyrka-balans- stillhet är i fokus. En
lugn och meditativt pass för ökad
närvaro, härligt för både ditt sinne och
för själen. Deltagaren gör efter sina egna
förutsättningar

Surdegsbröd
Se beskrivning ovan.

Nybro

TORSÅS

Start 6/9

2 ggr | 955.00 kr | 20-21/10 fre

Ledare: Marie Frid

5 ggr | 250.00 kr | ons 18.00-19.30

17.30-19.00 lör 9.00-15.00

Sy historiska kläder
En introduktion för dig som vill sy
historiska kläder tex från 1700-talet,
medeltiden eller renässansen.
KALMAR
2 ggr | 630.00 kr | lör 10.00-13.45
Start 18/11
Ledare: Elisabeth Wall

Fönsterrenovering
Grunderna i fönsterrenovering. Vi
kittar, tätar, målar och glasar in fönster.
NYBRO

Ledare: Anna-Karin Eriksson

Mjölksyrejäsning
Att mjölksyra grönsaker är både enkelt
och gott. Under denna dag kommer vi
tillsammans att mjölksyra olika
grönsaker. Det blir en gemensam lunch
och provsmakning av mjölksyrade
grönsaker samt nybakat bröd.
1 ggr | 650.00 kr | lör 09.30-15.00
Start 30/9
Ledare: Anna-Karin Eriksson

LCHF
Lär dig om LCHF! Coaching av
deltagare under kursen – hur man gör,
för- och nackdelar, motivation &
strategier för att lyckas.
KALMAR
5 ggr | 870.00 kr | ons 18.00-20.15
Start 4/10

Samtalscirkel- Tankens
helande kraft
Vi utgår från boken 'Tankens helande
kraft' av David Hoffmeister.
KALMAR

Start 31/8

Mjölksyrejäsning
Se ovan.

Ledare: Johan Källman

TORSÅS

Start 12/9

1 ggr | 650.00 kr | lör 09.30-15.00

Ledare: Siv Karlsson

4 ggr | 750.00 kr | tor 18.00-20.15

Kransbindning till advent
Bind en adventskrans till dörren. Vi är
på Bellis blomsteraffär och inspireras av
deras florister.
NYBRO
1 ggr | 50.00 kr | Ons 15/11 el tor 16/11
18.30-20.00
Ledare: Frida Wennerhag

MAT
Italiensk matlagning, Kalmar
Nyfiken på det Italienska köket?
Tillsammans kommer vi att både tillaga
och avnjuta en härlig italiensk måltid
bestående av: Antipasto, Primo piatto,
Secondo piatto och Dolce.

Start 23/9
Ledare: Anna-Karin Eriksson

HÄLSA
Meditation steg 1
Känner du stress i vardagen eller bara
vill lära dig att koppla av och hitta din
magkänsla så är detta en kurs för dig.
Med meditation lär du dig att stanna
upp och hitta svaren inom dig.

KALMAR
8 ggr | 100.00 kr | mån 13.30-15.45
Start 11/9
Ledare: Siv Karlsson

5 ggr | 950.00 kr | mån 19.00-20.30
Start 28/8
Ledare: Elin Hjertqvist

Start 27/9
Ledare: Helena Hallams

NYBRO

4 ggr | 1100.00 kr | ons 18.00-20.15

Samtalscirkel- Kärlek är att
släppa rädslan
Vi utgår från boken 'Kärleken är att
släppa rädslan' av Gerald Jampolsky.

NYBRO

Mindfulness - qi gong
Allt handlar om att leva mer här och nu,
lära sig ha kvar sitt inre lugn mitt i
stormen. Lär dig rätt grundteknik.

KALMAR

8 ggr | 100.00 kr | tis 13.30-15.45

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan
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KULTUR & SPRÅK
Skriv din bok
Du har något att berätta - alla har det
mer eller mindre. Men att skriva en bok
är inte alltid så enkelt. 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 | 820.00 kr | tis 17.30-19.00
Start 26/9
Ledare: Lennart Hammarstad

Skriv din bok
Se beskrivning ovan.
NYBRO
8 ggr | 820.00 kr | ons 18.00-19.30
Start 11/10
Ledare: Jan Stenquist

Italienska-nybörjare
Du får lära dig att kommunicera i
situationer man ofta hamnar i som
turist t.ex. att beställa mat, köpa
biljetter, fråga om vägen.
KALMAR
10 ggr | 990.00 kr | tis 18.45-20.15
Start 26/9
Ledare: Helena Hallams

Italienska - fortsättningskurs
För dig som redan har en del kunskaper
i det italienska språket och vill utvecklas
och bli säkrare.
KALMAR
10 ggr | 990.00 kr | tis 17.00-18.30
Start 26/9
Ledare: Helena Hallams

Engelska-Konversation steg 1
Damma av skolengelskan! Du får lära

6

dig ett basordförråd av ord och de
viktigaste strukturerna i språket.

du planerar att resa i landet eller bara är
nyfiken på Brasilien.

KALMAR

KALMAR

10 ggr | 950.00 kr | tis 11.00-12.30

4 ggr | 550.00 kr | tis 18.00-19.30

Start 19/9

Start 19/9

Ledare: Nicola Stöhr

Ledare: Sidiane Frota

Engelska- Konversation steg 2
För dig som talar lite engelska och vill
bli mer bekväm i en konversation.
Repetition av baskunskaper och viss
grammatik.

Arabiska för nybörjare
Vi går igenom de vanligaste grunderna
och och ord som behövs i vardagslivet
när vi möter arabisktalande
medborgare.

KALMAR

NYBRO

10 ggr | 990.00 kr | Mån 18.00-19.30 el

5 ggr | 595.00 kr | mån 18.30-20.00

tis 09.00-10.30

Start 2/10

Start 18/9 resp 19/9

Ledare: Sami Mechergui

Ledare: Nicola Stöhr

Spanska nybörjare
För nybörjare som vill lära sig spanska
för att klara sig i vardagen eller på
resan.
KALMAR
10 ggr | 990.00 kr | tor 17.00-18.30
Start 21/9
Ledare: Veronica Nardone

Läs Högt: Utbildning av
frivilliga högläsare
Med högläsning får många nya
möjligheter till lässtunder med allt vad
det kan innebära av stimulans, närhet,
kunskaper och en bättre livskvalitet.
Vill du bli volontär och läsa frivilligt för
en grupp pensionärer inom
äldreomsorgen? Kostnadsfritt.
EMMABODA

Italiensk kultur - Vad du
behöver veta om Italien
Älskar du Italien! Kanske funderar du
på att resa till Italien och behöver tips
för att planera din resa. Om kulturen,
maten och platser som bara italienare
känner till.
KALMAR
4 ggr | 550.00 kr | tor 18.45-20.15
Start 9/11
Ledare: Veronica Nardone

En Smak av Brasilien- Upptäck
kulturen och landet
Se vad som finns att upptäcka om landet
genom en passionerad brasilianskas
ögon! Lär känna språket, musiken,
dansen, kulturen och få unika tips om

3 ggr | ons 09.30-11.30
Start 30/8

FOTO
Digitalfoto grundkurs
Vi går igenom begreppen inom
fotografering och utforskar kamerans
möjligheter. Bildkomposition och lite
om hur du med enkla knep kan
förbättra bilderna i efterhand. För dig
med digital systemkamera eller digital
kamera med manuella inställningar.
KALMAR
5 ggr | 950.00 kr | tor 18.30-20.45
Start 21/9
Ledare: Mats Samuelsson

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

DATA/IT
Greppa Tekniken
Vi utgår från era tekniska enheter, det
kan vara datorer, smartphones och
surfplattor. Hur sparar jag och för över
bilder? Molntjänster, lagring. Wi-Fi,
säkerhetskopiering mm.
EMMABODA
3 ggr | 620.00 kr | tor 10.00-12.15
Start 12/10
Ledare: Elisabeth Wall

Greppa Tekniken
Se beskrivning ovan.
TORSÅS
3 ggr | 620.00 kr | ons 10.00-12.15
Start 18/10
Ledare: Elisabeth Wall

Datorkurs från grunden
Lär dig grunderna i data! Vi använder
oss av Windows 10.
NYBRO
8 ggr | 1150.00 kr | ons 17.30-19.45
Start 6/9
Ledare: Bo Lind

3 ggr | 630.00 kr | tor 13.15-15.30

kommunarkivet. Läsning av gammal
handstil. Varannan vecka.

Start 12/10

KALMAR

Ledare: Elisabeth Wall

6 ggr | 995.00 kr | ons 18.30-20.45

NYBRO

Start 27/9

Nyheter i Windows 10
Microsoft-konto, skrivbordet, appar,
webbläsaren Edge, Windows store,
kontakter, kalender mm.

Ledare: Sven Andersson

TORSÅS
3 ggr | 620.00 kr | ons 13.00-15.15
Start 18/10
Ledare: Elisabeth Wall

Nyheter i Windows 10
Se beskrivning ovan.
KALMAR
3 ggr | 620.00 kr | mån 13.00-15.15

SAMHÄLLE

Start 25/9
Ledare: Elisabeth Wall

SLÄKTFORSKNING
Släktforskning kurs 1
I denna kurs får du lära dig hitta, läsa
och förstå uppgifter ur kyrkböcker,
bouppteckningar m.m. Även läsning av
gammal handstil. Varannan vecka.

Surfplatta/smartphone
Navigera i din mobil/surfplatta:
inställningar, skärmtimeout och Wi-Fi.
Tangentbordslayout. Kamera.
Kontakter, meddelande, e-post,
molntjänster, maps, kalendern mm. Vi
utgår från märket Samsung.

KALMAR

KALMAR

NYBRO

4 ggr | 770.00 kr | mån 10.00-12.15

4 ggr | 600.00 kr | ons 17.30-19.45

Start 25/9

Start 13/9

Ledare: Elisabeth Wall

Ledare: Lars-Göran Jönsson

Surfplatta/smartphone rep.
Vi utgår från deltagarnas frågor. För dig
som gått en kurs redan men vill träna
mer. Vi utgår från märket Samsung.

Släktforskning kurs 2
Vi tittar närmare på olika källor och
möjligheter att finna uppgifter om
släkten. Studiebesök på

6 ggr | 995.00 kr | ons 18.30-20.45
Start 20/9
Ledare: Sven Andersson

Släktforskning grundkurs
Se beskrivning ovan.

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

Argumentationsteknik, retorik
och talarteknik
En retorikkurs utöver det vanliga!
Genom övningar tränar vi på att bli
trygga och snabbt kunna hantera olika
talarsituationer.
KALMAR
3 ggr | 550.00 kr | Mån/tis 18.00-20.15
Start 25/9 el 28/11
Ledare: Niklas Hellström

Framtidsboende-Livskvalité i
ditt boende
Vad innebär ett bra framtidsboende för
dig? Vi fördjupar oss i vad boende- och
byggemenskap innebär i ökad social
gemenskap, delaktighet och trygghet
genom grannar. Planering, byggande
och skötsel av en lämplig fastighet. I
samarb med BoLaget i KalmarFörening för Gemensamhetsboende.
KALMAR
6 ggr | 350.00 kr | ons 14.00-15.45
Start 11/10
Ledare: Elisabeth Berggren och Bo
Carlsson
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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.

Norra Långg 34 Kalmar
G Stationsg 7C Nybro
kalmarlan@sv.se Växel 0771-20 20 70
www.sv.se/kalmarlan

