Kursprogram våren 2019
Högsby Mönsterås Oskarshamn

Hela vårt
utbud hittar
du på sv.se/
kalmarlan

Välkommen
till oss!

Från Rolf till
Ramel
Läslust hela
livet

KULTUR & MUSIK

NATUR

HANTVERK

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.

Biodling
Vill du lära dig hur ett bisamhälle
funderar i praktiken? I bigården får du
en inblick i den spännande värld livet
som biodlare erbjuder. Gör dig själv och
naturen en tjänst- bli biodlare! En
trevlig och social hobby som dessutom
kan ge dig goda bi-inkomster.

Akvarellkurs
Kom och få inspiration till ditt skapande
- vi målar tillsammans och lär oss
grunderna i akvarell. Du som är
nybörjare får hjälp med teknikerna från
grunden, materialval, färgblandning och
penselteknik.

HÖGSBY

5 ggr | 790 kr | ons 13.00-15.30

MÖNSTERÅS

10 ggr | 150 kr | tor 18.00-20.30

Start 16/1

5 ggr | 790 kr | 10.00-12.15

Start 18/4

Ledare: Ulf Ragnarsson

Start 16/1, 23/1, 6/2, 20/2, 27/2

Ledare: Veine Jernemalm

Ledare: Mattias Enn

Birgit Nilsson
Estradören och författaren Mattias Enn
skrev och publicerade boken 'Birgit
Nilsson i ord och bild - Värp först och
kackla sen' 2018 om vår svenska
världssopran. Vi läser, studerar och
diskuterar boken tillsammans med
författaren själv, vi fördjupar oss i några
av Birgit Nilssons viktigaste operaroller
och - för den som vill - avslutar vi med
ett besök på Birgit Nilsson Museum i
Båstad i vår.

BLOMSTERMÅLA
17 ggr | 150 kr | tor 18.00-20.15
Start 2/5
Ledare: Veine Sjöberg
OSKARSHAMN
8 ggr | 150 kr | mån 18.00-19.30
Start 6/5
Ledare: Rune Laneborg

MÖNSTERÅS

Silversmide
Designa och tillverka dina egna
silversmycken. Du får lära dig
grunderna i de olika teknikerna, såsom
såga, fila, löda, ytbehandla, polera m.m.
ÅLEM
11 ggr | 1200 kr | ons 18.30-21.00
Start 9/1
Ledare: Margot Anderzon

Motorsågskörkort A+B
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.

Möbelrenovering
Bevara, reparera eller förnya möbler.
Det kan till exempel vara stolar, fåtöljer
med slitet tyg som du vill rusta upp eller
göra om för att föremålet ska passa in i
en ny miljö.

Ledare: Mattias Enn

OSKARSHAMN

15 ggr | 850 kr | tis 17.30-20.45

Gitarr nybörjare
Lär dig spela ackord så du kan
ackompanjera dig själv. Ta med egen
gitarr.

Start 25/2

MÖNSTERÅS
5 ggr | 790 kr | 13.00-15.15
Start 16/1, 23/1, 6/2, 20/2, 27/2

MÖNSTERÅS
5 ggr | 590 kr | ons 17.30-19.00
Start 16/1
Ledare: Ulf Ragnarsson

7 ggr | 4800 kr | mån 18.30-21.00

OSKARSHAMN
Start 15/1

Ledare: Alexander Kettelhoit

Röjsågskörkort RA+RB
Skogsvård har sedan länge ansetts vara
en förutsättning för en värdefull
avkastning från skogen. 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.
OSKARSHAMN
7 ggr | 3950 kr | tis 18.30-21.00
Start 5/3
Ledare: Oskar Cederstrand
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För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

SPRÅK
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.

SLÄKTFORSKNING

5 ggr | 790 kr | 13.00-15.15

Släktforskning - grundkurs
Nyfiken på din släkt? Då ska du anmäla
dig till denna cirkel! Det här är
grundkursen i släktforskning för dig
som är nybörjare och vill komma igång
med att söka dina rötter. Här lär du dig
släktforskningens grunder i teori och
praktik.

Start 15/1, 22/1, 5/2, 19/2 och 26/2.

MÖNSTERÅS

Ledare: Mattias Enn

5 ggr | exkl elevabonnemang 600 kr |

MÖNSTERÅS

tor 13.00-15.15 el 18.00-20.15

Franska för nybörjare
Studera kulturens och konstens språk
från grunden. Lägg en säker grund inför
ditt besök i Frankrike: i butiken, på
restaurangen, hos familjen, på
stationen, på stranden.
MÖNSTERÅS
5 ggr | 790 kr | 10.00-12.15
Start 15/1, 22/1, 5/2, 19/2 och 26/2
Ledare: Mattias Enn

Kurs i konversationsengelska
Håll din engelska vid liv! Du får bygga
upp ditt ordförråd och träna dig på att
använda din engelska genom lärarledda
samtal kring olika teman.
MÖNSTERÅS
5 ggr | 570 kr | ons 17.30-19.00
Start 6/2
Ledare: Viktoria Ålund Brown

Start 7/2
Ledare: Leif Rydström
OSKARSHAMN
8 ggr | ink elevabonnemang 1200 kr |
tor 18.30-21.00
Start 21/2
Ledare: Karl Erik Gustavsson

SJÖLIV
Navigation Förarintyg
Kunskap att föra båt inomskärs, att läsa
sjökort, utmärkning av farleder och
grund samt väjningsregler och sjövett.
OSKARSHAMN
10 ggr | 2095 kr | tis 18.30-20.45
Start 19/2
Ledare: Karl Erik Gustavsson

FÖRENINGSLIV
Ny kraft till Sveriges eldsjälar Mönsterås
Hur kan Studieförbundet Vuxenskolan
stötta vår förening? Vi presenterar ett
smörgåsbord av exempel på hur vi kan
stötta föreningar som väljer att
samarbeta med oss!
MÖNSTERÅS

Släktforskning fortsättning
Detta är en kurs för dig som kan
grunderna och nu vill fördjupa dig i
släktforskning . Viss datorvana krävs. Vi
fördjupar oss i kyrkoböcker,
bouppteckningar, mantalslängder och
emigranter.

1 ggr | 0 kr | tis 18.30-20.30
Start 12/3

OSKARSHAMN
8 ggr | 1200 kr | tor 14.00-16.30
Start 21/2
Ledare: Karl Erik Gustavsson

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan
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HÄLSA OCH MAT
Yoga - Yinyoga
Mjuk yoga där vi håller, till största
delen, positionerade rörelser med en
lätt, mjuk stretch, utförda i stillhet och
medveten närvaro under en längre tid
(3-5 min) med stor fokus på andningen.
Stort fokus ligger på området runt
höfter och ländrygg. Passar bra för
nybörjare.
MÖNSTERÅS
10 ggr | 1050 kr | tor 19.00-20.30
Start 7/2
Ledare: Angelika Fahrenbruch

Balansyoga
10- veckors program som bygger på tre
delar: Yoga/meditation, aktiv reflektion
och vardagsträning. Du får effektiva
verktyg för stressreduktion och balans i
vardagen.
MÖNSTERÅS
10 ggr | 1050 kr | tor 17.15-18.45
Start 7/2
Ledare: Angelika Fahrenbruch

Yoga Vinyasa
Vinyasa är en fysiskt mer utmanande
yogaform som präglas av dynamiska,
lekfulla serier av positioner som länkas
samman med andning.
MÖNSTERÅS
12 ggr | 1250 kr | mån 16.30-18.00 el
18.15-19.45
Start 4/2
Ledare: Angelika Fahrenbruch

Matlagningshelg IFD-kost
Laga mat enligt IFDinflammationsdämpande kost. Fredag
kväll kl 17.00 till söndag kl 16.00. Detta
innebär 4 mattillfällen fre middag, lörd
lunch, lörd middag och sön lunch.
Vill man bo över på enkelt manér går
det att ordna detta och då tillkommer en
kostnad för 2 nätter inkl.sovplats och
frukost på 300 kr totalt (150 kr per
person och natt)

Matlagningshelg IFD-kost
Tema påsk

Matlagningshelg IFD-kost
Tema Midsommar

Bli effektivare med din iPhone/
iPad
För dig som har haft din iPhone/iPad
ett tag. iCloud och andra mobiltjänster,
säkerhetskopiering, AirDrop, Filer,
Internetdelning, musik mm.

MÖNSTERÅS

MÖNSTERÅS

3 ggr | 1600 kr | fre 17.00-21.30

4 ggr | 675 kr | ons 17.30-19.45

Start 24/5

Start 6/3

Ledare: Jacqueline Doohan

Ledare: Elisabeth Wall

Sockerdetox- Hur blir jag av
med mitt sockersug?
Sockerdetox 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 stöd och hjälp med att själv komma
igång med att vänja kroppen av med
socker. Vi bjuder på sockerfri fika som
kommer att trigga smaklökarna.

Lär dig mer om din
smartphone/surfplatta.
Android
Vi utgår från märket Samsung. För dig
som har haft din enhet ett tag.
Molntjänster, Uppdateringar, Symboler,
Apparna Play Butik, Internet mm.

MÖNSTERÅS

Ledare: Elisabeth Wall

3 ggr | 1600 kr | fre 17.00-21.30
Start 12/4
Ledare: Jacqueline Doohan

MÖNSTERÅS
4 ggr | 675 kr | ons 14.00-16.15
Start 6/3

5 ggr | 1150 kr | ons 18.00-21.00
Start 9/1
Ledare: Jacqueline Doohan

Vedeldad stenugn- tusen
möjligheter
Har du en vedeldad stenugn hemma
som du vill lära dej att använda? Tänk
att kunna baka bröd som förr eller bjuda
dina vänner på stenugns bakad pizza.
Vår kursledare Inga kan komma hem till
dej och din ugn. Samla några stycken så
bakar ni tillsammans. Hör av dig för
prisförslag och datum.

Föreläsningen Greppa Tekniken
Vi reder ut begreppen Wi-Fi, Appar,
Bluetooth, 4 G, streama,
lagringsutrymme, surfmängd,
Smartphone/Android och iPhone/iPad.
MÖNSTERÅS
0 ggr | 0 kr | mån 13.00-13.45
Start 18/2
Ledare: Elisabeth Wall

1 ggr | 10.00-15.00

Föreläsning om molntjänster
Vad är en molntjänst och hur fungerar
det? Säkerhetskopiering och
synkronisering.

Ledare: Inga Jonsson

MÖNSTERÅS
0 ggr | 0 kr | mån 14.00-14.45

DATA/IT

Start 1/2
Ledare: Jacqueline Doohan

MÖNSTERÅS

3 ggr | 1600 kr | fre 17.00-21.30

Ledare: Anna Broette

MÖNSTERÅS

Gör din egen fotobok
En fotobok är en högt uppskattad
present för vänner, familj såväl som för
egen del. Tema kan vara bebisens första
år, barnbarnen, barnkalaset, bröllopet,
en dag i skogen, hyllning till en förälder
eller vän. Du får tips både före och
under tillverkandet.

MÖNSTERÅS

Start 28/3

Start 18/2
Ledare: Elisabeth Wall

Föreläsningen Facebook
Hur man lägger ut bilder, lägger till
vänner, ställer in säkerhet, skickar
privata meddelanden via Messenger.
MÖNSTERÅS
1 ggr | 0 kr | mån 15.00-15.45
Start 18/2
Ledare: Elisabeth Wall

4 ggr | 670 kr | tor 18.00-20.15
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