Kursprogram våren 2018
Emmaboda Nybro Kalmar Torsås

Hela vårt
utbud hittar
du på sv.se/
kalmarlan

Välkommen
till oss!
Vårens
kurser och
cirklar är
här!

FÖRELÄSNINGAR

LUNCHSCEN CAFÉ HOS OSS NYBRO

IFD-Inflammationsdämpande kost
Inflammationsdämpande kost: Mat som kan dämpa
inflammationer och öka ditt välmående Kan man äta sig frisk?
Vad kan kostförändringar göra för din hälsa? Är du
sockerberoende? Vill du gå ner i vikt och behålla den? IFDkost kan vara svaret. Föreläsare: Jacqueline Doohan.
NYBRO | sön 28/1 15.00-18.00 | 170 kr
KALMAR | tor 15/2 18.00-21.00 | 170 kr
Greppa tekniken 1
Elisabeth Wall reder ut begrepp t ex Wi-Fi, appar,
smartphone, Android, iPad/iPhone, GB, lagringsutrymme.
NYBRO | Tor 22/2 17.00-17.45 | Kostnadsfritt
TORSÅS | Fre 23/3 10.00-10.45 | Kostnadsfritt
Greppa tekniken 2
Vi utgår från deltagarnas frågor om den nya tekniken gällande
mobiltelefoner, surfplattor och datorer.
TORSÅS | Fre 23/3 11.00-12.00 | Kostnadsfritt
Afterwork Snålodling och inredning ute
Hur kan någon som bara har haft plastblommor och som är
livrädd för daggmaskar, plötsligt vakna en morgon och känna
att hon bara måste ha en köksträdgård på momangen?
Johanna Hjärtfors, Karlsborgs trädgårdar, berättar på ett
humoristiskt sätt hur hon på bara några år skapat inte mindre
än två stora köksträdgårdar.
VISSEFJÄRDA | tis 27/3 16.00-18.00 | 120 kr inkl fika
Rosor
Christer Jonsson visar bilder och kommenterar olika
skönheter i rosornas värld. Vi får också lite skötseltips och
kunskap om hur man klipper sina rosor.
NYBRO | tor 19/4 18.00-20.00 | 100 kr

Greppa tekniken
Elisabeth Wall reder ut begrepp som Wi-Fi, appar,
smartphone, Android, iPad/iPhone, 4G, GB,
lagringsutrymme mm.
Café Hos Oss Nybro | tis 30/1 12.00-13.00 | 120 kr
Josefin Linehag Garderobsplanering
Låt dig inspireras av Josefine Linehag som är stilkonsult,
garderobsplanerare, personal shopper och frisör. Hon kommer
och visar hur man hittar och framhäver sin personliga stil.
Josefin visar enkla tips och idéer som som gör att du känner
dig säker i din stil. Allt för att kunna skapa en garderob som
fungerar till både vardag och fest.
Café Hos Oss Nybro | tis 27/2 12.00-13.00 |120 kr
Snålodling och inredning ute
Hur kan någon som bara har haft plastblommor och som är
livrädd för daggmaskar, plötsligt vakna en morgon och känna
att hon bara måste ha en köksträdgård på momangen?
Johanna Hjärtfors, Karlsborgs trädgårdar, berättar på ett
humoristiskt sätt hur hon på bara några år skapat inte mindre
än två stora köksträdgårdar.
Café Hos Oss Nybro | tis 27/3 12.00-13.00 |120 kr
Jeanette Lennartsdotter Orrefors Park
Låt dig inspireras av Jeanette Lennartssdotter som är VD på
Orrefors Park.
Café Hos Oss Nybro | tis 24/4 12.00-13.00 |120 kr
Utomhusmålning
Kunskapspåfyllning om utomhusmålning! NM måleri delar
med sig av tips och erfarenheter.
Café Hos Oss Nybro | tis 29/5 12.00-13.00 |120 kr

Tomater
Odlingstips, beskrivning av olika sorter, användning och
hälsoeffekter. Åke Truedsson föreläser.
TORSÅS | lör 17/3 11.00-12.30 | 60 kr
Vad gör man med programmet Min släkt
Min Släkt är ett släktforskningsprogram som vänder sig i
första hand till dig som vill skapa lite ordning bland uppgifter
om släktingar som du samlat in. Sven Andersson föreläser.
KALMAR | Ons 17/1 18.30-21.00 | Kostnadsfritt
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För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

HANTVERK & KONST
Akvarellmålning nybörjare
Vill du prova akvarell? Presentation av
materialet, kort historik, prova olika
tekniker. Experiment med olika
medium, blandtekniker, fritt måleri.
NYBRO
4 ggr | 495.00 kr | tor 17.00-18.30
Start 3/5
Ledare: Anna Hummel

Akvarellmålning nybörjare
Se ovan.
EMMABODA
5 ggr | 490.00 kr | tor 17.00-18.30
Start 29/3
Ledare: Anna Hummel

Keramik
Denna kurs riktar sig både till nybörjare
och till dig med erfarenhet av keramiskt
skapande. Demonstrationer av
grundläggande tekniker, såsom
drejning, kavling och ringling kommer
ske vid de tidigare kurstillfällena, fokus
kommer sedan gå över till mer eget
uttryck under slutet av kursen.
NYBRO
8 ggr | 1895.00 kr | ons 18.00-21.00
Start 28/2
Ledare: Martin Andersson

Oljemålning/akryl prova på
I denna kurs kan du både vara både
nybörjare eller med erfarenhet.
Materialgenomgång, teknik, färglära
och komposition och sen blir det
individuella genomgångar vart efter det
finns behov.
NYBRO
3 ggr | 495.00 kr | mån 17.30-20.30
Start 26/3
Ledare: Eva Sundman

Oljemålning/akryl
För nybörjare eller dig med erfarenhet.
Materialgenomgång, teknik, färglära
och komposition och individuella
genomgångar efter behov.
NYBRO

Betong interiör
Lär dig grunderna i betonggjutning. Vi
provar att gjuta med formar i olika
material och former. Du kan gjuta
mindre föremål, exempelvis ljusstakar,
fat, krukor och dekorationer.

6 ggr | 1295.00 kr | mån 17.30-20.30

NYBRO

Start 29/1

2 ggr | 450.00 kr | mån 18.00-21.00

Ledare: Eva Sundman

Start 12/3
Ledare: Sussi Forsell

Olje/akrylmålning
Vill du måla i olja, akryl eller akvarell?
För både nybörjare och dig som är van
att måla.
9 ggr | 1970.00 kr | tor 18.00-21.00

Skapande av pappersblommor
Skapa en blombukett som aldrig
vissnar! Vi går igenom grunderna i
pappersskapande och använder oss av
olika papper.

Start 1/2

EMMABODA

Ledare: Magnus Gustavsson

3 ggr | 350.00 kr | tis 18.00-19.30

NYBRO

Start 20/3

Målning- vi inspirerar varandra
För dig som vill utveckla sitt intresse
inom målning. Alla delger och hjälper
varandra utifrån sin kunskap och
erfarenhet.

Ledare: Anisa Kujovic

KALMAR
11 ggr | 200.00 kr | ons 18.30-20.45
Start 24/1

Oljemålning- Tillsammans
målar vi
Vi målar tillsammans och utvecklar vårt
skapande. Gruppen delar med sig av
sina erfarenheter och kunskaper.
KALMAR
19 ggr | 200.00 kr | tor 18.30-20.45
Start 11/1

Blyertsteckning
Vill du teckna i grupp så det här
möjligheten för dig. Vi ger varandra tips
och råd för att utvecklas.
KALMAR
10 ggr | 200.00 kr | tis 09.30-11.00
Start 23/1

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan
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Sycafe på Röda Korset
Varmt välkomna varje torsdag att delta i
gemenskapen på Kupans lokaler.
EMMABODA

Lappteknik
Du kan sy allt från grytlappar till stora
täcken. Färg och form och fri fantasi
blandas till syglädje.

10 ggr | 0.00 kr | tor 13.30-16.00

15 ggr | 250 kr | ons 14.00-17.00

Start 11/1

Start 24/1

Tova smycken
Vi använder tekniken rulltovning: man
lägger ull i olika färg och lager och gör
en rulle som man sedan skär i bitar. Kan
användas till ex örhängen, hals/armband - bara fantasin som sätter gränser!
ROCKNEBY
1 ggr | 225.00 kr | tor 18.00-21.00
Start 1/3
Ledare: Ingeli Ivansson

Handarbeten av olika slag
Tycker du om olika handarbeten och
träffa andra med samma intresse?
VISSEFJÄRDA
10 ggr | 0.00 kr | tis 14.00-16.15
Start 16/1

Nunotovning
Du får lära dig hur man tovar ihop ull
med tyg. 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. Du kan t ex göra fantastiska
sjalar.
ROCKNEBY
3 ggr | 500.00 kr | ons 18.00-21.00
Start 7/3
Ledare: Ingeli Ivansson

Stick- och virkcafé
Du tar själv med dig det du vill arbeta
med. Vi inspireras av och hjälper
varandra.
NYBRO
12 ggr | 0.00 kr | ons 14.00-16.15
Start 10/1
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HEM & TRÄDGÅRD
Bygg egen gärdsgård
Få en inblick i ett gediget hantverk som
gärdsgårdsbygge.

Odla min mat!
Hur kan jag odla för eget bruk? Hur tar
jag hand om det jag odlar? Kursen
passar både dig som vill odla mycket
och näst intill bli självförsörjande och
dig som vill prova med ett par
pallkragar. Vi lär oss hur man odlar, hur
vi förgror och om skörd.
NYBRO
4 ggr | 695.00 kr | tis 18.00-20.15
Start 20/2
Ledare: Lena Wirblad

NYBRO
3 ggr | 990.00 kr | ons 18.30-20.45
Start 25/4
Ledare: David Eriksson

Gör ditt eget påskarrangemang
Inspireras av duktiga florister på
Adolfssons blommar och gör eget
arrangemang! Exkl material.
TORSÅS
1 ggr | 100.00 kr | tis 18.00-19.30
Start 20/3
Ledare: Elisabeth Eriksson

Fönsterrenovering
Lär dig grunderna i fönsterrenovering.
Vi kittar, tätar, målar och glasar in
fönster. Varannan vecka. Passar både
nybörjare och dig som har gått cirkeln
tidigare.
NYBRO
4 ggr | 750.00 kr | tor 18.00-20.15
Start 22/2
Ledare: Johan Källman

Slåtterkurs
Du får möjligheten till att lära dig
inställningar och slåtterteknik.
ALGUTSBODA
1 ggr | 380.00 kr | tis 15.00-21.00
Start 26/6
Ledare: Kjell Gustafsson

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

MAT

Surdegsbröd
Vi kommer att baka bröd tillsammans,
bland annat surdegsbröd, chiabata,
piroger, knäckebröd och dekorerat
festbröd.
9/3 kl. 17.30-19,00, 10/3 kl. 9,00-16,00

Laga Italiensk mat med
systarna Rigacci & Stefano
Ni som älskar italiensk mat, nu har ni
chansen att få laga mat med italienska
kockar! Systrarna Rigacci och Stefano är
på tillfälligt besök och kommer att visa
hur man lagar genuina italienska rätter
från Toscana. Tillsammans lagar vi olika
spännande rätter och avslutar med en
härlig gemensam italiensk middag. Pris
inklusive mat.
KALMAR
1 ggr | 1000.00 kr | 10.00-15.00
Start 28/4 eller 29/4
Ledare: Helena Hallams

TORSÅS
2 ggr | 955 kr | fre 17.30-19.00
Start 9/3
Ledare: Anna-Karin Eriksson

Mjölksyrejäsning
En spännande kurs att lära sig att
mjölksyra grönsaker som både är 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.

SPRÅK
Schwedisch für Deutsche, die
in Schweden leben - Svenska
för tyskar som bor i Sverige!
Du bist Deutscher, lebst in Schweden
und möchtest Schwedisch lernen?! Du
är tysk, bor i Sverige och vill lära sig
svenska?! !!Lass uns beginnen! - Låt oss
börja!!
NYBRO
Start 1/2

1 ggr | 650.00 kr | lör 09.00-16.00

Ledare: Gunter Flügel

Start 3/3

Mjölksyrejäsning
Se beskrivning ovan.
TORSÅS
1 ggr | 650 kr | lör 09.00-16.00
Start 3/2
Ledare: Anna-Karin Eriksson

Italienska matlagning
Tillsammans kommer vi att både tillaga
och avnjuta en härlig italiensk måltid
bestående av: Antipasto, Primo piatto,
Secondo piatto och Dolce. Som pricken
över i:et finns det möjlighet att anmäla
sig till en upplevelseresa till Toscana.

Skrivarkurs- Att skriva en 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 kr | tor 18.00-19.30
Start 1/2
Ledare: Lennart Hammarstad

Start 28/2

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

Ledare: Helena hallams

NYBRO

KALMAR
4 ggr | 1100.00 kr | ons 17.30-20.30

KALMAR
10 ggr | 950 kr | tis 09.00-10.30
Start 6/2
Ledare: Nicola Stöhr

SLÄKTFORSKNING
Släktforskning
Är du nyfiken på ditt släktträd? Nu har
du chansen att lära dig hitta dina rötter!
Det unika svenska
folkbokföringssystemet är en ovärderlig
källa till att kunna gå långt tillbaka i en
släkts historia. Lär dig hitta, läsa och
förstå uppgifter ur kyrkböcker,
bouppteckningar och läsning av gammal
handstil.
KALMAR
6 ggr | 995 kr | ons 18.30-20.45
Start 31/1
Ledare: Sven Andersson

10 ggr | 1400 kr | tor 16.00-19.00

KALMAR

Ledare: Anna-Karin Eriksson

Engelska - konversation steg 2
Engelska lätt konversation steg 2 är
kursen för dig som talar lite engelska
och vill bli mer bekväm i en
konversation. Repetition av
baskunskaper och viss grammatik.

5 ggr | 595 kr | tis 18.00-19.30
Start 13/3
Ledare: Mohammad Rahem

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

Släktforskning fortsättning
Vi tittar närmare på olika källor och
möjligheter att finna uppgifter om
släkten. I kursen ingår studiebesök på
kommunarkivet och läsning av gammal
handstil.
KALMAR
6 ggr | 995 kr | ons 18.30-20.45
Start 24/1
Ledare: Sven Andersson

SAMHÄLLE
Vad är hedersrelaterat våld och
förtryck?
Vad är hederskontexten? Hedersvåld
finns väl inte i Sverige? Det är andra
religioner som utöver hedersvåld! Detta
är några av delarna som vi kommer att
bena i. Det finns så många missförstånd
kring hedersrelaterat våld och förtryck
och en stor okunskap.
NYBRO
4 ggr | 645 kr | tis 18.00-20.15
Start 10/4
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HÄLSA & ANHÖRIG

Yin yoga grund
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. Den
taoistiska traditionen säger att när vi är
i total balans lever vi i enlighet med
flödet av livet, TAO.

NYBRO
5 ggr | 1150 kr | tis 17.30-20.30
Start 6/2
Ledare: Jacqueline Doohan

NYBRO
4 ggr | 0 kr | tor 17.00-19.15
Start 8/2

Start 13/2

Anhörigcirkel suicid
För dig som har en närstående med
självmordstankar eller som har mist en
närstående i självmord.

Ledare: Eva Thunberg

NYBRO

NYBRO

Sockerdetox- Hur blir jag av
med mitt sockersug?
Sockerdetox, eller sockeravvänjning, är
ett effektivt sätt att bli av med
sockersuget på ett snabbt sätt. Det kan
också vara en kickstart till nya vanor
och en mer hälsosamt livsstil. Du får
veta mer om vad som händer i kroppen
och de processer som socker triggar. Du
får även stöd och hjälp med att själv
komma igång. Förutom kunskap och
handledning bjuder vi på sockerfri fika
som kommer att trigga smaklökarna.

Anhörigcirkel psykisk ohälsa
För dig som är anhörig till en person
med psykisk ohälsa.

5 ggr | 680 kr | tis 17.30-19.30

4 ggr | 0 kr | tor 17.00-19.15

Yin yoga fördjupning
Vi kommer att fördjupa oss i elementen
och filosofin kring Yin-yoga.

Start 8/3

NYBRO

Anhörigcirkel demens
För dig som är anhörig till en person
med demens. Att få diagnosen,
mediciner, nya rön och fakta om
insjuknande, rättigheter mm.

5 ggr | 680 kr | tis 17.30-19.30
Start 20/3
Ledare: Eva Thunberg

Samtalscirkel- Om livet och
döden av Dalai Lama
För dig som vill träffa andra och
diskutera livet. Vi utgår från boken 'Om
livet och döden' av Dalai Lama.

Ledare: Lena Turnqvist

NYBRO
5 ggr | 0 kr | Ons 18.15-19.45 el tors
14.00-15.30
Start i mars.
Ledare: Anita Andersson

KALMAR

Sockerdetox- Hur blir jag av
med mitt sockersug?
Se beskrivning ovan.

8 ggr | 100 kr | tis 12.30-14.45
Start 13/2
Ledare: Siv Karlsson

KALMAR
5 ggr | 850 kr | tor 17.00-19.30
Start 8/3
Ledare: Jacqueline Doohan

Mindfulnes - Qi gong
Qigong, de fem elementen. Trä, Eld,
Jord, Metall och Vatten. Vi går igenom
varje element i lugn och ro. Mindfulness
lär dig att leva här och nu. Vi fokuserar
mycket på vår andning (qi) för att finna
inre styrka och balans i vardagen.
NYBRO
10 ggr | 800 kr | ons 18.30-20.00
Start 14/2
Ledare: Ann-Sofie Engman

Samtalscirkel- Kärlek är att
släppa rädslan
En samtalscirkel där vi utgår från boken
'Kärleken är att släppa rädslan' av
Gerald Jampolsky.
KALMAR
8 ggr | 100 kr | ons 13.30-15.45
Start 31/1
Ledare: Siv Karlsson

Anhörigcirkel
Vänder sig till alla anhöriga oavsett
vilken sjukdom/ funktionsnedsättning
den närstående har. Att vara anhörig,
återhämtning, omgivningen mm.
NYBRO

Babymassage
Instruktion till spädbarnsmassage. För
barn 0-7 månader.

3 ggr | 0 kr | tor 17.00-19.15
Start 12/4
Ledare: Lenitha Petersson

DANS
Streetdance - särskilt stöd
Vill du lära dig dansa streetdance heller
hiphop? Kursen är för dig som har en
funktionsnedsättning. Vi dansar och rör
oss efter vår egen förmåga. Vi börjar
med en gratis prova-på-kväll den 21/2.
NYBRO
6 ggr | 300 kr | ons 18.00-19.30
Start 28/2
Ledare: Abdi Mahmoud

Linedance
Alla typer av musikstilar och motion på
köpet.
ORREFORS
10 ggr | 250 kr | mån 18.00-19.30
Start 29/1
Ledare: Jarmila Franck

Linedance
Se beskrivning ovan.

NYBRO

EMMABODA

6 ggr | 750 kr | lör 11.00-12.00

10 ggr | 250 kr | ons 18.00-19.30

Start 24/3

Start 31/1

Ledare: Jarmila Franck

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

EKONOMI

DATA/IT

Aktiekunskap nybörjare
Lägg grunden till rikare aktieliv.
Inspirera och skola in dig på ett
långsiktigt och regelbundet sparande i
aktier och fonder. Med grundläggande
kunskaper om aktiemarknaden får du
en perfekt start för en mer aktivt
förvaltning. Inga förkunskaper krävs.

Datorkurs från grunden
För dig som vill lära dig grunderna i
data. Vi använder oss av Windows 10.

NYBRO

Facebook och Instagram
Vill du lära dig mer om sociala medier?
Vi lär oss skapa konto, går igenom olika
inställningar och säkerhet.

8 ggr | 1285.00 kr | mån 18.00-20.30
Start 5/2
Ledare: Jan-Åke Karlsson

NYBRO
8 ggr | 900 kr | tis 13.00-14.30
Start 27/2
Ledare: Bo Lind

NATUR OCH TEKNIK
Motorsågskörkort klass A och B
Motorsågen är ett av de allra farligaste
arbetsredskapen - om man inte kan
hantera den på ett säkert sätt!
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
6 ggr | 4750 kr | mån 18.30-21.00

NYBRO

Start 5/3

Aktiekunskap nybörjare
Se beskrivning ovan.

3 ggr | 660 kr | tor 14.30-16.45

Ledare: Magnus Gustafsson

KALMAR

Ledare: Elisabeth Wall

Start 1/3

8 ggr | 1285 kr | tor 18.00-20.30
Start 8/2
Ledare: Magne Mårtensson

Aktiekunskap fortsättning Hitta Kursvinnare
Analysera mera - fördjupa dina
aktiekunskaper. Lär dig mer om
aktiemarknaden som helhet och att
analysera enskilda aktier på djupet.
Kursen ger också en ordentlig inblick i
Aktiespararnas analysverktyg Hitta
kursvinnare. Målet är att
investeringarna långsiktigt ska
utvecklas bättre än genomsnittsaktien
på börsen.
NYBRO
8 ggr | 1285 kr | tor 18.00-20.30
Start 8/2
Ledare: Rolf Anderson

Aktiekunskap fortsättning Hitta Kursvinnare
Se beskrivning ovan.
KALMAR
8 ggr | 1285 kr | mån 18.00-20.30
Start 12/2
Ledare: Magne Mårtensson

Bilder i datorer, surfplattor och
telefoner
Lär dig att strukturera och spara dina
bilder på olika sätt t. ex. i moln, usb,
hårddiskar eller i olika program. Vi
tittar också på olika möjligheter att
presentera och visa bilder via bildspel
och fotoböcker.
NYBRO

Jaktledarutbildning
Jaktledaren är en viktig nyckelperson i
jaktlaget som förutom att ha kontroll på
jaktens genomförande så att den sker på
ett säkert och bra sätt vid olika former
av gemensamhetsjakt också ska ha
kunskap om lagar och regelverk.
NYBRO
4 ggr | 1200 kr | tor 18.30-21.30
Start 8/2
Ledare: Peter Danielsson

3 ggr | 660 kr | tor 17.00-19.15
Start 1/3
Ledare: Elisabeth Wall

FOTO
Kreativ fotografering
Är du intresserad av fotografering och
vill lära dig hur du hanterar din kamera
för att bli en bättre hobbyfotograf? Eller
kan du redan grunderna och vill
utveckla dina fotokunskaper? De olika
perspektiven, grunden i inställningarna,
vilka man ska använda vid olika ljus och
i vilka tillfällen.
NYBRO
5 ggr | 790 kr | mån 18.00-20.15
Start 9/4
Ledare: Annie Johnsson

Kreativ fotografering
Se beskrivning ovan.
EMMABODA
5 ggr | 790 kr | tor 18.00-20.15
Start 15/2

Röjsågskörkort
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. RA är den
grundläggande nivån som man måste
klara först. Den handlar om röjsågens
skötsel och hantering och enklare
röjningsarbeten som röjning av gräs och
sly. RB behandlar skogsröjning, med
betoning på arbetsteknik vid
ungskogsröjning och underväxtröjning.
LÅNGASJÖ
7 ggr | 3950 kr | 18.00-21.00
Start se sv.se/kalmarlan

Handladdning- Ammunition
Teori och praktisk genomgång med
fokus på säkerheten.
NYBRO
3 ggr | 1200 kr | ons 18.30-20.45
Start 5/4
Ledare: Peter Danielsson

Ledare: Annie Johnsson

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.

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

