Kursprogram våren 2019
Kalmar Nybro Emmaboda Torsås

Massor av
inspiration

sv.se/
kalmarlan
Dyk ner i
vårens
nyheter

FRISKVÅRD
Restorative yoga på Klostret
Vad skulle kunna fungera bättre för dig
om du var mer avslappnad? Du ska inte
leverera eller prestera någonting, utan
endast öva på att vara hemma i dig själv.
KALMAR
8 ggr | 1295 kr | sön 16.30-18.00
Start 3/2
Ledare: Nina Granbom

Yin yoga på Klostret
Vi mjukar upp vårt medvetande och
bjuder in kroppens förnimmelser, våra
tankar och känslor och övar därmed
medveten närvaro.
KALMAR start 22/1
6 ggr | 780 kr | 13.00-14.30
Ledare: Sara Sjöö

Yin yoga
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.
NYBRO start 5/2
10 ggr | 695 kr | 17.30-18.30
Ledare: Eva Thunberg

Samtalscirkel Afasiföreningen
Vi pratar vi om aktuella frågor, delar
erfarenheter, tränar på kommunikation
och fikar tillsammans.
KALMAR
10 ggr | 0 kr | mån 10.00-11.30
Start 14/1
Ledare: Ia Andersson
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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 hälsosam livsstil. Förutom
kunskap och praktisk handledning
bjuder vi på sockerfri fika som kommer
att trigga smaklökarna.
KALMAR
5 ggr | 1150 kr | 17.30-20.30
Start 24/1 och 21/3
Ledare: Jacqueline Doohan

Skogsbad i Svartbäcksmåla
Tekniken innebär att man återförenas
med naturen, oavsett om man är i en
skog eller på ett öppet fält. Idén är att
slappna av och lämna åt sidan det kaos
som vi är omringade av varje dag. På
detta sätt reducerar vi våra stressnivåer
så att vi kan hantera dem bättre.

Samtalscirkel - Råd från hjärtat
Vi utgår från boken 'Råd från hjärtat' av
Dalai Lama.
KALMAR
8 ggr | 100 kr | tis 14.00-16.15
Start 12/2
Ledare: Siv Karlsson

MediYoga grund
Medicinsk yoga, är en lugn och
djupverkande yogaform där andningen
är central. I kombination med enkla,
mjuka och inkännande rörelser,
andning och meditation reduceras
stress och man får inre lugn.
TORSÅS
12 ggr | 1280 kr | ons 10.00-11.30
Start 20/2
Ledare: Gunilla Ogner

Start 10/5

Hatha yoga
Utveckla din rörlighet, styrka och
samtidigt få ökat psykiskt
välbefinnande? Hatha yoga är en
kombination av fysisk rörelse,
andningsövningar och meditation.

Ledare: Lars Hallen

EMMABODA

NYBRO
1 ggr | 50 kr | fre 09.30-11.00

10 ggr | 1200 kr | ons 19.00-20.00

Meditation & avslappning
Vi mediterar för att lugna själen och
föra den till ett högre medvetande och
klarhet. En själ som är koncentrerad på
ro och närvaro varken reagerar på
minnen ur det förflutna eller på planer
inför framtiden.

Start 6/2

NYBRO

Ledare: Jacqueline Doohan

Ledare: Emma Svärd

Hälsokväll på Klostret
Samtal kring inflammationsdämpande
kost, hälsa och välbefinnande.
KALMAR 10/1 kl 18.00-20.00 50 kr

5 ggr | 495 kr | tis 18.45-19.30
Start 19/2
Ledare: Eva Thunberg

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

SÅNG OCH DANS
Körsång Svart på vitt
Svart på Vitt - den blandade kören! På
programmet har vi allt mellan Hasse &
Tage och Mozart. Folkvisor, klassiskt,
psalmer. Viss körvana är önskvärd.
TORSÅS
9 ggr | 300 kr | ons 19.00-21.30
Start 30/1
Ledare: Pia Nilsson

KULTUR, HUMANIORA
Från Rolf till Ramel
Estradören Mattias Enn guidar och
berättar om svensk revyhistoria under
100 år från Ernst Rolf till Povel Ramel.
Vi lyssnar på, studerar och diskuterar
revykupletter, sånger och oförglömliga
scenartister som Karl Gerhard, Zarah
Leander, Kar de Mumma och Hasse och
Tage.

Skrivarkurs Novell
Korta övningar varvas med teori om hur
en novell byggs upp. Mellan träffarna
skriver du också hemma för att få
feedback på kursen.
TORSÅS
5 ggr | 820 kr | mån 18.30-20.45
Start 18/3
Ledare: Ing-Britt Karlsson

KALMAR

Linedance
Dans utan partner. Musik från alla typer
av musikstilar. Motion får du på köpet!

5 ggr | 790 kr | fre 13.15-15.30
Start 18/1
Ledare: Mattias Enn

NYBRO start 28/1
10 ggr | 250 kr | 18.00-19.30
EMMABODA start 30/1
10 ggr | 250 kr | 18.00-19.30
Ledare: Jarmila Franck

Dans på kul
Vi dansar utan partner, vi blandar
musikstilar och lär oss steg som sedan
utvecklas tillsammans med musiken.
LINDÅS
10 ggr | 250 kr | tis 17.30-18.30

Läslust hela livet – studiecirkel
för nya högläsare
Vill du bli volontär och läsa frivilligt för
pensionärer inom äldreomsorgen? Då
ska du anmäla dig till denna utbildning!
Folkbildning och läslust för alla,
demens och bemötande, om lättlästa
böcker och att ordna en trevlig lässtund.
EMMABODA
3 ggr | 0 kr | mån 10.00-12.00
Start 25/2

Start 29/1

TORSÅS, NYBRO, KALMAR

Ledare: Jarmila Franck

Start se hemsidan.

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan
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FOTO
Kreativ fotografering
Lär dig hur du fotar ditt motiv på bästa
sätt. T.ex att fånga ögonblick, känslor
och rörelse. Även hur du kan tänka
kring olika miljöer, motiv och ljus. Du
får lära dig om bildsnitt för närbilder,
halvbilder och helbilder.
KALMAR
5 ggr | 890 kr | ons 18.00-20.15
Start 13/2
Ledare: Caj Åke Hägglund

Kreativ fotografering
fördjupning
Mörkerfoto, fördjupade kunskaper med
kameran, inställningar, tankesätt kring
att fotografera och att kunna få fram de
känslorna man vill i en bild.

Datorkurs från grunden
Denna studiecirkel riktar sig till dig som
vill lära dig grunderna i data, i Windows
10. Vi lär oss om datorn, utforskaren,
E-post, Internet mm.
NYBRO
8 ggr | 950 kr | tis 13.00-14.30
Start 29/1
Ledare: Bo Lind

Datorkurs fortsättning
För dig som gått kursen Datorkurs från
grunden eller har motsvarande
kunskaper. Utforskaren, mappar, filer,
säkerhetskopiering mm.
NYBRO
3 ggr | 490 kr | tis 15.00-17.15
Start 19/2
Ledare: Bo Lind

4 ggr | 690 kr | tor 18.00-20.15

Strukturera, hantera foto
Har du foto i din telefon eller dator som
du vill få struktur på? Vill du vara säker
på hur du överför foton och inte får
dubbletter? Vill du veta hur du enkelt
redigerar dina foton?

Start 21/3

NYBRO

Ledare: Annie Johnsson

1 ggr | 195 kr | tis 15.00-18.00

NYBRO
4 ggr | 690 kr | tor 18.00-20.15
Start 21/2
EMMABODA

Workshop i
porträttfotografering
Du får lära dig om ljussättning,
placering och positioner, samt olika
typer av porträtt. Det kan vara
konstnärliga bilder, gruppbilder, roliga/
spexiga bilder, pressbilder, olika
bildsnitt och så vidare.

Start 19/3
Ledare: Bo Lind

KALMAR

Lär dig mer om din
smartphone/surfplatta
Vi utgår från märket Samsung. För dig
som har haft din smartphone/surfplatta
ett tag. Molntjänster, uppdateringar,
symboler, apparna play butik, internet,
mina filer mm.

1 ggr | 450 kr | lör 10.00-13.00

TORSÅS

Start 11/5

3 ggr | 200 kr | tis 10.00-12.15

Ledare: Caj Åke Hägglund

Start 2/4
Ledare: Elisabeth Wall

DATA/IT
Windows 10
För dig med egen dator och datavana.
Microsoft-konto, skrivbordet, Appar,
webbläsaren Edge, Windows store,
kontakter, kalender mm.

Bli effektivare med din iPhone/
iPad
För dig som har haft din iPhone/iPad
ett tag. iCloud och andra mobiltjänster,
säkerhetskopiering, skicka bilder via
AirDrop, filer, kontrollcenter mm.

KALMAR

TORSÅS

3 ggr | 670 kr | fre 12.30-14.45

3 ggr | 200 kr | tis 13.00-15.15

Start 1/3

Start 2/4

Ledare: Elisabeth Wall

Ledare: Elisabeth Wall
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NATUR
Motorsågskörkort klass A och B
Motorsågen är ett av de allra farligaste
arbetsredskapen - om man inte kan
hantera den på ett säkert sätt! Lär dig
ett säkert handhavande av motorsågen,
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
Start 11/2
Ledare: Magnus Gustafsson

Röjsågskörkort
Genom att gå en kurs i röjsågskörkortet
investerarar du inför framtiden då du
lär dig att planera röjningsarbetet med
fokus på arbetsteknik och säkerhet men
även på ekonomi.
LÅNGASJÖ
7 ggr | 3950 kr | mån 18.00-21.00
Start 1/4
Ledare: Karl Johan Gunnarsson

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 28/2
Ledare: Peter Danielsson

Biodling
Biodling är ett hantverk och en
sysselsättning där man arbetar i
samklang med naturen. Bisamhället är
ett fönster till naturen och du som
biodlare kan betrakta årstidernas
utveckling genom det.
NYBRO
10 ggr | 700 kr | tis 18.30-21.00
Start 29/1
Ledare: Anne Töyrä Nilsson och
Pia Naga

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

HANTVERK & KONST

Fönsterrenovering
Lär dig grunderna i fönsterrenovering.
Vi kittar, tätar, målar och glasar in.
4 ggr | 750 kr | tor 18.00-20.15

Silversmide ring
Designa och tillverka din egna
silverring. Du får lära dig grunderna i de
olika teknikerna, såsom såga, fila, löda,
ytbehandla, polera m.m

Start 7/2

NYBRO

Ledare: Johan Källman

6 ggr | 990 kr | tor 18.00-20.15

NYBRO

Start 31/1

Måla betongdamer

Sy med symaskin
Vill du bli bättre på sömnad och få
inspiration till att skapa själv? Sy en
kudde, klädesplagg, en väska?

NYBRO

KALMAR

2 ggr | 320 kr | tis 18.00-20.15

3 ggr | 650 kr | sön 10.00-13.00

Start 9/4

Start 24/3

Ledare: Ann-Christin Reimbertsson

Ledare: Camilla Nilsson

Betong trädgård
Vi provar att gjuta med formar i olika
material.

Start 4/5

Oljemålning/akryl
Denna kurs riktar sig både till nybörjare
och till dig som målat tidigare.
Materialgenomgång, teknik, färglära
och komposition och individuella
genomgångar vart efter det finns behov.

Ledare: Sussi Forsell

NYBRO PUKEBERG

TREKANTEN
2 ggr | 550 kr | lör 10.00-13.00

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.
ROCKNEBY RUGSTORP GÅRD
1 ggr | 300 kr | sön 13.30-17.30
Start 17/3
Ledare: Ingeli Ivansson

Start 14/1

Våttovning
Lär dig om våttovning och olika
ullsorter. Du kan t ex göra en sittdyna,
handledsvärmare eller väska.

Ledare: Eva Sundman

ROCKNEBY RUGSTORP GÅRD

10 ggr | 1995 kr | mån 17.30-20.30

Makramé - skapa med knutar
och garn!
Makramé är en klassisk teknik som har
blivit trendig igen på senare tid.
Grundtekniken är enkel och
inspirerande. Dekorera, skapa gardiner,
hängmattor, dekorativa
hänganordningar för dina växter eller
konstnärliga kreationer.

Ledare: Elizabeth Kettley Cornfalk

1 ggr | 225 kr | ons 18.00-21.00
Start 13/3

KALMAR

Akrylmålning för vuxen/barn
Det viktiga är inte resultatet, det är
vägen dit - att göra något tillsammans
förenar. Här får ni möjlighet att prova
på lite av varje och vara kreativa. Priset
är för en vuxen och ett barn, inkl
material.

3 ggr | 590 kr | tis 18.00-20.15

NYBRO

KALMAR

Start 26/2

5 ggr | 1250 kr | tis 17.00-18.30

1 ggr | 200 kr | tor 18.00-21.00

Ledare: Sidiane Frota Erici

Start 5/2

Start 4/4

Ledare: Marie Petterström

Ledare: Karin Hjort

Akvarellmålning
Du som är nybörjare får hjälp med
teknikerna från grunden, materialval,
färgblandning och penselteknik. Du som
målat tidigare får råd och hjälp med att
utveckla och förnya ditt måleri.
KALMAR

Karda och spinna ull
Vi lär oss alla stegen från att ullen klipps
av fåren till att vi kan sticka med den.
Karda, spinna, tvätta och färga. Vid
färgning använder vi det naturen bjuder
på för tillfället.

4 ggr | 670 kr | fre 12.30-14.45

NYBRO

Start 1/3

5 ggr | 995 kr | tor 18.00-21.00

Ledare: Ulf Ragnarsson

Start 28/2

EMMABODA

Ledare: Ingeli Ivansson

Tova en påskhöna
En inspirerande kväll där du får lära dig
tekniken nåltovning. Allt du gör får du
ta med dig hem.

Ledare: Ellinor Ekbring

5 ggr | 550 kr | tor 17.00-18.30
Start 4/4
Ledare: Anna Hummel

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan
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TRÄDGÅRD & ODLING
Rita din egen trädgård
Lär dig grunderna inom
trädgårdsdesign. Hur du kan placera
olika växter, vilken skötsel som krävs
och att binda ihop trädgården med
bostaden och få en harmoni i helheten.
KALMAR
5 ggr | 890 kr | ons 18.00-20.15
Start 27/3
Ledare: Caj Åke Hägglund

Odla min mat!
Hur kan jag odla för eget bruk? Hur tar
jag hand om det jag odlar? Både för dig
som vill odla mycket och näst intill bli
självförsörjande och dig som vill prova
med ett par pallkragar.

Trädgårdscirkel
Gör din trädgård till precis den plats
som du drömmer om att den ska vara.
Vi lär oss om hur man tänker för att få
en rytm i trädgården. En slags
oregelbunden trädgårdsdesign som ger
en omväxlande och spännande trädgård
full med överraskningar.
TORSÅS
8 ggr | 995 kr | mån 18.00-20.15
Start 4/2
Ledare: Bo Johnér

Start 20/2

KALMAR

Ledare: Lena Wirblad

2 ggr | 950 kr
Start 1/3 17.30-19.00, 2/3 9.00-16.00

Anlägg en perennrabatt
Nu är det dags att förbereda sommarens
prunkande perennrabatt. Du planerar
en lättskött och praktisk rabatt som du
har länge och som bara bli vackrare och
tätare med åren. Vi jobbar med valet av
växter som passar just i din trädgård.

Ledare: Anna-Karin Eriksson

NYBRO

Start 4/3

3 ggr | 495 kr | ons 18.00-20.15

Ledare: Helena Hallams

Italiensk matlagning
Nyfiken på det italienska köket? Vi lagar
och avnjuter italienska måltider.
KALMAR
4 ggr | 850 kr | mån 17.00-19.30

Start 6/3

Gör ditt eget påskarrangemang
NYBRO BELLIS
1 ggr | 100 kr | tis 18.00-19.30
Start 9/4
TORSÅS ADOLFSSONS BLOMMOR
1 ggr | 100 kr | tis 18.00-19.30
Start 9/4
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KALMAR start 5/2
3 ggr | 450 kr | 18.00-20.15

3 ggr | 450 kr | 18.00-20.15

4 ggr | 695 kr | ons 18.00-20.15

Ledare: Christer Jonsson

Argumentationsteknik, retorik
och talarteknik - Grundkurs
Detta är en retorikkurs där du genom
övningar får träna på att bli tryggare och
snabbt kunna hantera olika
talarsituationer. Inte minst situationer
som ibland kan kännas utmanande och
pressade.

NYBRO start 7/3

MAT
Surdegsbakning
Lär dig olika baktekniker med råg,
enkornigt och kulturspannmål. Vi
kommer att baka olika sorters bröd
tillsammans, ex: ciabatta, piroger,
knäckebröd och dekorerat festbröd.

NYBRO

RETORIK

Mjölksyrejäsning
Lär dig att mjölksyra grönsaker som
både är enkelt och gott. Det blir
gemensam lunch och provsmakning av
mjölksyrade grönsaker samt nybakat
bröd. Grönsakerna ingår i avgiften.

Ledare: Niklas Hellström

Argumentationsteknik, retorik
och talarteknik - Fördjupning
I fördjupningskursen får du spetsa dina
färdigheter ytterligare då övningar och
uppgifter har en högre svårighetsgrad
och du får fördjupa dig mer i ämnet.
KALMAR start 12/3
3 ggr | 450 kr | 18.00-20.15
NYBRO start 28/3
3 ggr | 450 kr | 18.00-20.15
Ledare: Niklas Hellström

SJÖLIV
Navigation - Förarintyg
Förarintyg är första nivån av de olika
navigationskurserna. Innehåll:
Sjökortet, projektioner, sjöväder &
färdplanering mm.
KALMAR
8 ggr | 1695 kr | mån 18.00-20.30
Start 11/2
Ledare: Niklas Hellström

KALMAR
1 ggr | 750 kr | lör 09.00-16.00
Start 9/2
Ledare: Anna-Karin Eriksson

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

EKONOMI

SPRÅK

Aktiekunskap grundkurs
Köpa, förvalta, sälja - vi tar allt från
början. Du får lära dig hur
aktiemarknaden fungerar och vad som
styr aktiekurserna.

Arabiska för nybörjare
De vanligaste grunderna och ord som
behövs i vardagslivet när vi möter
arabisktalande medborgare.

NYBRO

5 ggr | 595 kr | tis 18.00-20.15

8 ggr | 1285 kr | mån 18.00-20.30

Start 5/3

Start 11/2

Ledare: Muhammad Alsulh

NYBRO

8 ggr | 1285 kr | tor 18.00-20.30
Start 7/2
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.
NYBRO
8 ggr | 1285 kr | tor 18.00-20.30
Start 7/2
Ledare: Lars Karlsson

Aktiekunskap - Att läsa
årsredovisningar
Du får lära dig hur en årsredovisning är
uppbyggd. En årsredovisning kan
innehålla mycket information som leder
till att du kan göra bättre aktieaffärer.
NYBRO
4 ggr | 590 kr | tor 18.00-20.15
Start 31/1
KALMAR
4 ggr | 590 kr | tor 18.00-20.15
Start 7/3
Ledare: Carl Axel Nilsson

KALMAR
10 ggr | 950 kr | ons 09.00-10.30
Start 6/2
Ledare: Nicola Stöhr
NYBRO
6 ggr | 990 kr | mån 16.30-19.45

Ledare: Jan-Åke Karlsson
KALMAR

Engelska grundkurs
Dags att damma av skolengelskan? Du
får bygga upp ett ordförråd som ger en
bred bas, samt de viktigaste
strukturerna i språket.

Schwedisch für Deutsche, die
in Schweden leben
Du bist Deutscher, lebst in Schweden
und möchtest Schwedisch lernen? Lass
uns beginnen!

Start 4/2

NYBRO

Släktforskarhjälp
Vill du komma igång med
släktforskning eller har du fastnat och
vill komma vidare? Släktforskarhjälpen
arrangeras i samarbete med Kalmar
Genealogiska Förening, träffarna är på
huvudbiblioteken i kommunerna. Du
kan ställa frågor, få värdefulla tips och
hjälp att tyda ord av gammal skrift.

10 ggr | 1400 kr | tor 16.00-19.00
Start 7/3
Ledare: Gunter Flügel

Franska för nybörjare
På ett pedagogiskt sätt med individen i
fokus för du nu möjligheten att lära dig
franska från allra första början.
NYBRO
8 ggr | 1030 kr | mån 14.00-15.30
Start 4/2

Ledare: Andrew Friman

SLÄKTFORSKNING

NYBRO start 6/2
6 ggr | 0 kr | 17.00-19.00

Ledare: Mariyet de Baar

KALMAR start 4/2

Spanska för nybörjare
Studera solens och matens språk från
grunden. Lägg en säker grund inför ditt
besök i Spanien: i butiken, på
restaurangen, hos familjen, på
stationen, på stranden.

EMMABODA start 6/2

KALMAR
5 ggr | 790 kr | fre 10.00-12.15
Start 18/1
Ledare: Mattias Enn

9 ggr | 0 kr | 17.00-19.00

3 ggr | 0 kr | 17.30-20.00
TORSÅS start 13/2
3 ggr | 0 kr | 17.00-19.00

Släktforskning fortsättning
Du får gräva djupare i olika källor och
får möjlighet att hitta nya uppgifter om
släkten. I kursen ingår även läsning av
gammal handstil.
KALMAR
6 ggr | 890 kr | ons 18.30-20.45
Start 6/2
Ledare: Sven Andersson

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan
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LUNCHSCEN PUKEBERG
Läslust hela livet
Att njuta av litteratur är en glädjekälla både för den som läser
och den som lyssnar. Detta är en inspirationsträff där
projektledare Jessica Bergsjö berättar om Läslustprojektet.
NYBRO CAFÈ HOS OSS tors 31/1 kl 12.00-13.00 120 kr

FÖRELÄSNINGAR
IFD- Inflammationsdämpande kost
Kan man äta sig frisk? Är du sockerberoende? Vill du gå ner i
vikt och behålla den? IFD-kost kan vara svaret. Jackie Doohan
är kostrådgivare och hälsocoach och har ätit sig frisk och i det
närmaste smärtfri med hjälp av IFD-kost.
KALMAR tor 17/1 el 14/3 18.00-21.00 170 kr ink fika

Föreningen SyskonSpöket!
Att vara ett litet spöke i en familj, inte synas inte höras, inte ta
plats, det är känslan som många syskon till missbrukar växer
upp med. Alla barn har rätt att få samma plats, samma
uppmärksamhet och samma stöttning.
NYBRO CAFÈ HOS OSS tors 28/2 kl 12.00-13.00 120 kr

Kognitiva svårigheter och hjälpemedel
Kognitiv funktionsnedsättning kan uppstå på grund av olika
funktionsstörningar, skador eller sjukdomar som påverkar
hjärnan. Kognitivt stöd och hjälpmedel kan underlätta och
göra det möjligt att få vardagen att fungera.

NYBRO sön 20/1 kl 15.00-18.00 170 kr
TORSÅS lör 16/3 kl 13.00-16.00 170 kr

Föreningen SyskonSpöket
Att vara ett spöke i en familj - inte synas, höras eller ta plats är känslan som många syskon till missbrukar växer upp med.
NYBRO MEJERIET ons 13/2 kl 17.00-18.00 För dig 13-25 år.

Hur hanterar jag mina bilder?
Hur strukturerar jag mina bilder bättre? Från smartphones
och surfplattor till datorer, usb, molntjänster.

NYBRO CAFÈ HOS OSS tors 28/3 kl 12.00-13.00 120 kr

TORSÅS mån 25/3 kl 14.30-15.30 Kostnadsfritt

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.

Greppa Tekniken
Vi reder ut begreppen WiFi & Appar, Smartphone/android och
iPhone/iPad. Välkomna på en guidad resa i den nya tekniken!

NYBRO CAFÈ HOS OSS tors 25/4 kl 12.00-13.00 120 kr

TORSÅS mån 25/3 kl 11.00-12.00 Kostnadsfritt

Molntjänster
Vad är en molntjänst och hur fungerar det?
TORSÅS mån 25/3 kl 13.00-14.00 Kostnadsfritt

Retorik och argumentation
En retorik och argumentations föreläsning utöver det vanliga!
Niklas Hellström berättar om hur du kan bli tryggare och
snabbt kunna hantera olika talarsituationer.
EMMABODA ons 6/2 kl 18.00-19.00 120 kr
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