Kursprogram våren 2018
Borgholm Mörbylånga

Hela vårt
utbud hittar
du på sv.se/
kalmarlan

Vårens
studiecirklar
är här!
Välkommen
till oss!

SPRÅK

ODLING

Arabiska - fortsättning
Vi pratar om siffror, matvaror och kroppsdelar. Vi går igenom
enkla vardags fraser och skriver vårt namn på arabiska.
BORGHOLM
10 ggr | 750 kr | mån 18.30-20.00
Start 12/2
Ledare: Amer Ezbidee

KONST

LÖTTORP

Målarcirkel med Eva Wallenbrink
I denna cirkel har du möjlighet att välja vilken målarteknik du
vill använda: olja, akryl, akvarell m.m. Du kommer att träffa
vår enastående cirkelledare Eva Wallenbrink som kommer att
gå igenom olika teknikerns teori med hela gruppen men också
vägleda varje person individuell. Du kan vara nybörjare eller
ha målat förut.
BORGHOLM
10 ggr | 1200 kr | ons 10.00-12.30
Start 7/3
Ledare: Eva Wallenbrink

Odla din egen mat- fortsättning
Syftet med kursen är att lära fortsätta odla enligt
grundreglerna för organisk-biologisk odling, med tonvikt på
praktisk tillämpning.
1) Varför odla organiskt-biologiskt? Grundprinciper 2) Klimat
och läge 3) Den levande jorden 4) Växtnäring 5) Marktäckning
6) Att börja odla, växtföljd 7) Året i trädgården 8) Samodling
9) Bär- och fruktodling Några lättodlade grönsaker
10) Studiebesök
10 ggr | 600 kr | tor 18.30-20.45
Start 1/3
Ledare: Christina Albertsson

EKONOMI
Aktiekunskap-nybörjare
Lägg grunden till rikare aktieliv! Vår nybörjarcirkel vill
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. Vi lär oss grundläggande faktakunskaper inom
aktieområdet, förståelse för riskspridning och insikt i
portföljtänkandet samt de praktiska kunskaper varje
aktieägare har nytta av. Köpa, förvalta, sälja - vi tar allt från
början. Inga förkunskaper krävs.
FÄRJESTADEN
10 ggr | 1285 kr | ons 18.00-20.30
Start 21/2
Ledare: Magne Mårtensson
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För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

NATUR

Motorsågskörkort klass A+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. Teori
och praktik varvas. Studiematerial,
körkort, en uppkörning och en skrivning
inför examinator ingår i priset

DATA/IT
Facebook och Instagram
På denna kurs skapar vi konto, lär oss
olika inställningar och säkerhet, lägger
till vänner/slutar följa vänner, dela,
lägga ut bilder, Messenger/chatt, följa
grupper, skapa grupp eller sida, sök,
viktigt att tänka på när man lägger ut
text och bild mm. Ta med egen teknisk
utrustning tex dator, surfplatta eller
smartphone.
BORGHOLM
4 ggr | 690 kr | tis 12.30-14.45
Start 6/3
Ledare: Elisabeth Wall

FÄRJESTADEN

Bilder i datorer, telefoner och
surfplattor
På denna kurs går vi igenom hur vi kan
strukturera och spara våra bilder på
olika sätt t. ex. i moln, på usb, på
hårddiskar eller i olika program. Vi
tittar också på olika möjligheter att
presentera och visa bilder via bildspel
och fotoböcker, visa bilder via TV eller
en ”kanon”. Ta med egen teknisk
utrustning t ex dator, surfplatta eller
smartphone.

7 ggr | 4750 kr | tis 19.00-21.30

BORGHOLM

Start 6/2

4 ggr | 690 kr | tis 15.00-17.30

Ledare: Peter Niklasson

Start 3/4

BORGHOLM
7 ggr | 4650 kr | ons 19.00-21.15
Start 7/2
Ledare: Peter Niklasson

Motorsågskörkort klass A och B
Se beskrivning ovan.

Biodling för nybörjare
Nyfiken på bin? Då är detta kursen för
dig! Du kan lära dig om hur ett
bisamhälle fungerar och hur man tar
hand om en kupa så att du kan börja
med din egen biodling.

Surfplatta/smartphone steg 2
Vi utgår från gruppens behov . Ta med
egen teknisk utrustning tex dator,
surfplatta eller smartphone.
BORGHOLM
4 ggr | 690 kr | tis 09.30-11.45
Start 6/3
Ledare: Elisabeth Wall

iPad/iPhone fortsättning
Fortsättningskurs där vi utgår från
deltagarnas behov och frågor
Ta med egen teknisk utrustning tex
dator, surfpatta, smartphone.
FÄRJESTADEN
4 ggr | 690 kr | tis 12.30-14.45
Start 6/2
Ledare: Elisabeth Wall

Ledare: Elisabeth Wall

Bilder i datorer, telefoner och
surfplattor
Se beskrivning ovan.
FÄRJESTADEN
4 ggr | 690 kr | tis 15.00-17.15

BORGHOLM

Start 6/2

10 ggr | 1200 kr | tis 18.30-21.00

Ledare: Elisabeth Wall

Start 27/3
Ledare: Barbro Martinsson och Hans
Lundell

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.

Sandgatan 59 387 35 Borgholm
kalmarlan@sv.se
Telefon 0485-58 11 80 Växel 0771-20 20 70
www.sv.se/kalmarlan

