Kursprogram hösten 2017
Västervik

Hela vårt
utbud hittar
du på sv.se/
kalmarlan

Höstens
studiecirklar
är här!
Välkommen
till oss!

HANTVERK & KONST
Keramik barn/förälder
Barn/förälder grupper i keramik. Här
får du jobba med keramik tillsammans
med ditt barn. Ingen åldersgräns för
barn. Kostnad för material och
bränning tillkommer. Barn i förälders
sällskap betalar ingen avgift. Ett barn/
förälder.
VÄSTERVIK
5 ggr | 1250.00 kr | tis 18.00-20.15
Start 24/10
Ledare: Elisabeth Björklund

Keramik
Dreja, kavla, dekorera, glasera, och gjut
samtidigt som du utvecklar dina egna
idéer eller lär dig nya tekniker! För både
nybörjare och de som vill få mera
inspiration. Kostnad för material och
bränning tillkommer.
VÄSTERVIK
5 ggr | 1050.00 kr | mån 18.00-20.15
Start 25/9
Ledare: Elisabeth Björklund

Vävning
Lär dig grunderna i vävning. Vi väver
dukar och mattor m.m. Kom med egna
önskemål.
ÖVERUM
18 ggr | 750.00 kr | tis 17.00-20.00
Start 22/8
Ledare: Elisabeth Ohlsson

Gör dina egna kort
ODENSVI
10 ggr | 0.00 kr | ons 18.30-21.30
Start 23/8
Ledare: Helen Hall

Akvarell
Stilleben, självporträtt eller landskap?
Pröva på olika tekniker. Hos oss kan du
utforska dina egna färdigheter. För både
nybörjare och för er som har målat
förut.
VÄSTERVIK
7 ggr | 1330.00 kr | tis 18.00-21.00 ons
17.30-20.30
Start 12/9 resp 13/9
Ledare: Monica Löfsved-Pettersson

Akryl och olja
Stilleben, självporträtt eller landskap?
Pröva på olika tekniker som till exempel
olja eller akryl. Hos oss kan du utforska
dina egna färdigheter. För både
nybörjare och för er som har målat
förut.
VÄSTERVIK
7 ggr | 1050.00 kr | tis 13.00-15.15
Start 26/9
Ledare: Annelie Blomberg

Oljemålning
Stilleben, självporträtt eller landskap?
Hos oss kan du utforska dina egna
färdigheter. I alla tider har människor
haft ett stort behov av att uttrycka sig i
bilder, färg och form. Motiven finns
överallt, det är bara att se sig omkring!
Eller så finns de på närmare håll - i din
egen fantasi.

SLÄKTFORSKNING
Släktforskning
Släktforskning ger dig svaren om din
bakgrund, hisnande levnadsskildringar
och förståelse för historien. Vem är jag
och var kommer jag ifrån? Våra erfarna
ledare ger dig verktygen för hur du ska
kunna komma vidare i din forskning,
vare sig du är nybörjare eller har
släktforskat innan.
VÄSTERVIK
7 ggr | 1150.00 kr | tis 14.00-17.15
Start 3/10
Ledare: Hans Viberg

ODLING
Odling som livsstil
Vi närmar oss odling från ett
helhetsperspektiv med inspiration från
bland annat Permakultur (Hållbar
odling). Att odla sina egna grönsaker är
något av det mest meningsfulla man kan
göra. Det är roligt, skapande och ger
mat av en kvalitet som inte går att få tag
på i en affär.
BLACKSTAD
10 ggr | 1350.00 kr | tis 18.00-21.00
Start 30/1
Ledare: Hillevi Helmfrid

5 ggr | 1050.00 kr | ons 14.00-16.15
Start 23/8
Ledare: Tord Hjukström

Hantverkscafé
Ta med ditt hantverk och kom!
Hallingeberg
10 ggr | 250.00 kr | mån 10.00-13.00
Start 2/10
Ledare: Barbro Karlsson
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För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

NATUR
Jaktledarutbildning
Jakt får inte bedrivas utan att en
jaktledare är utsedd. Här får du lära dig
vad som gäller för jaktledaren. Du får
insikt om var man hittar vilka lagar och
regler som gäller och vilket ansvar man
har, men även vad som inte faller på
jaktledarens ansvar.
GAMLEBY
5 ggr | 1200.00 kr | tor 19.00-21.30
Start 14/9
Ledare: Roger Lundberg

material tillkommer.
VÄSTERVIK
16 ggr | 2100.00 kr | tis 18.30-20.45
Start 26/9
Ledare: Ivar Svensson & Michael
Johansson

Jägarskolan
Se beskrivning ovan
GAMLEBY
16 ggr | 2100.00 kr | tis 19.00-21.30
Start 26/9
Ledare: Martin Johansson & Magnus
Alvarsson

Motorsågkörkort
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. De
praktiska omgångarna genomför vi på
stående skog.

Yoga
Yoga släpp all prestation andas och njut.
Man tränar koncentrerat och i sin egen
takt. Sköna lediga kläder och
liggunderlag behövs.

HJORTED

Start 19/9

8 ggr | 4575.00 kr | tis 18.30-21.00

Ledare: Cécile Dambach

HÄLSA & ANHÖRIG

VRÅKA
10 ggr | 900.00 kr | tis 18.30-20.00

Start 26/9
Ledare: Christer Magnusson

Röjsågskörkort
Ta röjsågskörkortet som bevis på att du
har de kunskaper som krävs för att
hantera röjsågen - så att arbetet blir så
säkert, roligt och mer effektivt.
HJORTED

Kom iform med yoga och
qigong
Kom i form med yoga, pilates och
qigong.
LOFTAHAMMAR
16 ggr | 640.00 kr | tor 13.30-15.15

Anhörigcirkel demens
Vi träffas och pratar.
VÄSTERVIK
10 ggr | 0.00 kr | mån 16.30-18.45
Start 4/9
Ledare: Margareta Andersson

Afasi-samtalscafé för personer
med afasi och deras anhöriga.
Afasiföreningen erbjuder samtalscirkel
för anhöriga och personer med afasi. Vi
träffas varannan vecka.
VÄSTERVIK
5 ggr | 0.00 kr | mån 16.00-18.15
Start 25/9
Ledare: Eva-Lena Fungmark

Start 31/8
Ledare: Vanja Frykdahl

DATA & IT

7 ggr | 3950.00 kr | tis 18.30-21.00
Start 5/9
Ledare: Christer Magnusson

Jägarskolan
I kursen ingår bland annat; ekologi,
artkännedom, viltvård jaktvapen,
lagstiftning, etik, jaktmetoder mm.
Kostnad för övningsskjutning, prov och

Friskvård i vatten
Alla har behov av återhämtning! Håll
dig frisk genom sunda levnadsvanor.

Ipad
Nybörjare - för dej med egen I-Pad.
Viktigt att man har ett Apple-id.

VÄSTERVIK

VÄSTERVIK

16 ggr | 1120.00 kr | tis 20.00-21.00

3 ggr | 590.00 kr | tis 18.00-20.15

ons 19.00-20.00

Start 19/9

Start 29/8 resp 30/9

Ledare: Lucas Fredén

Ledare: Vanja Frykdahl

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.

Kolonivägen 5 Västervik
kalmarlan@sv.se
Växel 0771-20 20 70
www.sv.se/kalmarlan

