Kursprogram hösten 2017
Hultsfred Vimmerby

Hela vårt
utbud hittar
du på sv.se/
kalmarlan

Höstens
studiecirklar
är här!
Välkommen
till oss!

HANTVERK & KONST
Akvarell nybörjare och
fortsättning
Stilleben, självporträtt eller landskap?
Pröva på olika tekniker som till exempel
akvarell, olja eller akryl. 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.
Information om färglära,
målningstekniker, perspektiv,
komposition, bildkonstruktion och
materialkunskap.
VIMMERBY
5 ggr | 800.00 kr | tor 18.00-20.15
Start 5/10
Ledare: Hedwig Gertz

Knivslöjd
Knivslöjd är ett mycket populärt
hantverk. På den här cirkeln får du
skapa din egen kniv från grunden och
får en vacker kniv att använda till jakt,
fiske, svamp m.m.
VENA
6 ggr | 650.00 kr | mån 18.00-21.00
Start 2/10
Ledare: Göte Nilsson
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Keramik
Dreja, kavla, dekorera, glasera, och gjut
samtidigt som du utvecklar dina egna
idéer eller lär dig nya tekniker! Att dreja
eller med hjälp av sina händer skapa i
lera och betong kan beskrivas som ren
kreativ glädje, vare sig du gör lergökar,
krukor, kärl eller annat.
VIMMERBY
5 ggr | 800.00 kr | tis 18.00-20.15
Start 7/11
Ledare: Hedwig Gertz

Smide fortsättning
Järn och smide känner många en
svårförklarad dragning till. Kanske är
det en del av den längtan till det enkla
och grundläggande levnadsvillkor som
tillhör vår tid. Här får du fortsätta att
lära dig: - lära dig spetsa och bocka
materialet - lära dig göra hasp, kniv,
ljushållare m.m

Knyppling
Kliar det i fingrarna? Lär dig knyppla av
vår kunniga ledare Carin Eklund. Om
du inte har egen dyna och kan du låna.
Det är något speciellt med att skapa
med sina händer efter eget huvud. Det
stimulerar kreativiteten och inger lugn.
Ledning, kunskap och tips får du av vår
kompetenta ledare. Vi arbetar för att
föra vidare gamla traditioner och hålla
dem levande. Människor har sysslat
med hantverk i alla tider och det har
varit avgörande för mänsklighetens
utveckling.
VIMMERBY
8 ggr | 900.00 kr | mån 18.00-20.15
Start 11/9
Ledare: Carin Eklund

Tenntrådsarmband
Vi träffas och gör vackra armband.

Träslöjd
Med egna händer! Låt dig imponeras
inför vad dina händer kan skapa.
Upplev känslan i en välarbetad yta
kanske behandlad med bivax och
linolja. En smörkniv/täljkniv ett pussel
eller skåp kanske ett instrument allt kan
vara möjligt. Du väljer själv vad du vill
göra. Vi går igenom och diskuterar ditt
upplägg och materialval.

VIMMERBY

MÖRLUNDA

3 ggr | 350.00 kr | mån 18.00-20.15

8 ggr | 800.00 kr | tor 18.00-20.15

Start 16/10

Start 5/10

Ledare: Mari-Ann Andersson

Ledare: Leif Göran Bengtsson

VIMMERBY
5 ggr | 1300.00 kr | lör 10.00-13.00
Start 10/2
Ledare: Ulf Andersson

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

NATUR
Jaktledarutbildning
Jaktledarutbildning är en bra och viktig
utbildning för dig som ingår i ett jaktlag
eller skall vara jaktledare i ditt jaktlag.
Utbildningen syftar till att klara ut vilka
skyldigheter och rättigheter jaktledaren
har och hjälper också till att ge stöd i
rollen som ledare och coach. Hur
hanterar man egentligen alla de svåra
frågor som kan uppstå under en jakt?
Vidare kan blivande jaktledare få tips
om hur man underlättar arbetet,
delegerar ansvar och hur man kan göra
för att öka säkerheten under jakt. Efter
genomförd kurs erhålls ett diplom.
VIMMERBY
4 ggr | 1200.00 kr | ons 19.00-21.15
Start 18/10
Ledare: Per Åke Svensson

Motorsågskörkort
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.

Röjsågskörkort
Lär dig att sköta och hantera röjsågen
på ett säkert och effektivt sätt, med mål
att klara röjsågskörkort. Innehåll; hur
en bra röjsåg ska fungera, hur filar du
klingan så att den blir vass, hur du
använder sågen i olika situationer och
hur du kan fälla stammarna i önskad
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
röjningsarbeten som röjning av gräs och
sly. Nivå RB: Behandlar skogsröjning,
med betoning på arbetsteknik vid
ungskogsröjning och underväxtröjning.
MÅLILLA
7 ggr | 3950.00 kr | ons 18.30-21.00
Start 9/8
Ledare: Thomas Johansson

Röjsågskörkort
Se beskrivning ovan.
VIMMERBY
7 ggr | 3950.00 kr | tor 18.00-20.15

4 ggr | 300.00 kr | sön 17.00-19.15
Start 24/9
Ledare: Anna Samuelson

DATA/IT
Mobil android
Lär dig hur din mobiltelefon fungerar,
den kan användas till så mycket mer än
att ringa och skicka SMS.
VIRSERUM
3 ggr | 475.00 kr | ons 18.30-20.45
Start 11/10
Ledare: André Bjälefors

Surfplatta Android, Samsung,
Sony
Vi går igenom hur du navigerar i
surfplattan. Hur man hanterar appar,
internet m.m
VIRSERUM
3 ggr | 575.00 kr | mån 18.30-20.45
Start 9/10
Ledare: André Bjälefors

Ledare: Oskar Cederstrand

DANS OCH MUSIK

Start 31/8
Ledare: Thomas Johansson

VIMMERBY

8 ggr | 4575.00 kr | tor 18.30-21.00

VENA

Start 7/9

Gitarr akustisk nybörjare
Nybörjarcirkel för dig som vill börja
spela gitarr. Vi spelar efter ackord.

MÅLILLA

dansar både i lugnt och snabbt tempo.

5 ggr | 550.00 kr | tor 18.00-19.30

Motorsågskörkort
Se beskrivning ovan.

Start 5/10
Ledare: Göran Nachtweij

VIMMERBY
7 ggr | 4575.00 kr | tis 18.00-20.15
Start 5/9
Ledare: Oskar Cederstrand

Bugg nybörjare och
fortsättning
För dig som är nybörjare eller om du
buggat tidigare och vill repetera. Vi

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

