Kursprogram våren 2019
Borgholm Mörbylånga

Hela vårt
utbud hittar
du på sv.se/
kalmarlan

Vårens
studiecirklar
är här!

Välkommen
till oss!

KONST

FRISKVÅRD

Smide nybörjare
Järn och smide känner många en dragning till. Här får du lära
dig spetsa och bocka materialet. Studiecirkeln hålls i
verkstaden hos ledaren. Allt material ingår.
BYXELKROK
2 ggr | 2100 kr | lör 09.00-16.00
Start 2/3
Ledare: Daniel Albertsson
BYXELKROK

En kurs i mirakler
Kursen ger oss möjligheten att öka medvetenheten inom oss
själva, vi stödjer och inspirerar varandra till inre frid och
därigenom sprider vi ljus och glädje vidare till andra. Vi
samtalar om tolkningar av Mirakelkursen och hur dess
budskap kan levas i vardagen. Välkommen till en studiecirkel
med fokus på praktiska metoder som hjälper till att bibehålla
medvetenheten om vår sanna identitet, upplevelsen av
kärlekens närvaro. Endast bokkostnad.
5 ggr | 800 kr | tor 18.00-21.00

2 ggr | 2100 kr | lör 09.00-16.00

Start 28/2

Start 16/3

Ledare: Anne Marie Brännström

Målarcirkel med Eva Wallenbrink
Välj 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 27/2
Ledare: Eva Wallenbrink

Målarkurs i Vedic Art
För dig som vill släppa taget om prestationsångesten. Det är
cirkel som är bra både för de som målat en hel del och för
nybörjare och för de som önskar att finna sitt eget uttryck.
BORGHOLM
8 ggr | 900 kr | tor 14.00-16.30
Start 7/3
Ledare: Anne Marie Brännström
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För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

NATUR

ODLING & TRÄDGÅRD
Fröbytardag
Fröbytardagen handlar om att utväxla
frön som du samlat i din trädgård, från
ditt jordbruk eller naturen. Du får möta
andra trädgårdsentusiaster och erfarna
odlare.

SLÄKTFORSKNING

Biodling för nybörjare
Du får lära dig om hur ett bisamhälle
fungerar och hur man tar hand om en
kupa så att du kan börja med din egen
biodling.

LÖTTORP

Släktforskarhjälp
Vill du komma igång med
släktforskning eller har du fastnat och
vill komma vidare?
Släktforskarhjälpen arrangeras i
samarbete med Kalmar Genealogiska
Förening i flera kommuner, samtliga
träffar är på huvudbiblioteken i
kommunerna. På varje träff finns en
eller flera släktforskare på plats från
föreningen. Du kan ställa frågor, få
värdefulla tips och hjälp att tyda ord av
gammal skrift. Öppet för alla.

3 ggr | 400 kr | tis 18.30-20.45

BORGHOLM

Start 5/3

1 ggr | 0 kr | lör 11.00-13.00

3 ggr | 450 kr | ons 18.30-20.45

MÖRBYLÅNGA

BORGHOLM

Start 6/3

1 ggr | 0 kr | lör 11.00-13.00

10 ggr | 1200 kr | tis 18.30-21.00

Ledare: Bertil Vikesjö

Start 16/3

LÖTTORP
Lör 16/2 11.00-14.00

Trädbeskärning
Fruktträd och bärbuskar, rätt
beskärning ger bättre skörd.

BORGHOLM

Start 26/3
Ledare: Barbro Martinsson och Hans
Lundell

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. Teori
och praktik varvas. De praktiska
omgångarna genomför vi på stående
skog. Viss vana av motorsåg krävs.
Studiematerial, körkort, en uppkörning
och skrivning inför examinator ingår i
priset.
LÖTTORP
7 ggr | 4750 kr | mån 19.00-21.30
Start 25/2
FÄRJESTADEN
7 ggr | 4750 kr | tis 19.00-21.30
Start 26/2
BORGHOLM
7 ggr | 4750 kr | ons 19.00-21.30
Start 27/2
Ledare: Peter Niklasson

Permakulturodling
Odla och leva uthålligt, genom att
härma ekosystemens sätt att fungera.
Här kan du lära dig hur du kan fånga
och lagra energi, bygga ekonätverk och
sluta kretslopp.
LÖTTORP
10 ggr | 600 kr | tor 18.30-20.45
Start 7/2
Ledare: Christina Albertsson

Vinterodling i Skillnadens
Trädgård
Inspirationskväll tillsammans med
odlaren Sara Bäckmo! Undrar du hur du
skulle kunna förbereda din trädgård för
skörd när sommarsäsongen är över? På
våren och sommaren kan du förbereda
din odling för skörd när hösten och
vintern tar vid - en spännande utmaning
som ofta ger fint resultat. Sara Bäckmo
kommer till oss för att dela sina
erfarenheter av att odla i kallt klimat. Vi
får smarta tips om vilka grönsaker vi ska
satsa på, hur vi förbereder trädgården
och hur sådderna kan göras för att få
skörd under årstider då vi vanligtvis inte
odlar.

Start 16/2

FÄRJESTADEN
1 ggr | 0 kr | lör 11.00-13.00
Start 13/4

SPRÅK
Engelska konversation
Engelska konversation är kursen för dig
som talar lite engelska och vill bli mer
bekväm i en konversation. Repetition av
baskunskaper och viss grammatik. Vi
utgår till stor del från praktiska
situationen och tränar språket.
BORGHOLM
8 ggr | 600 kr | tis 14.00-15.30
Start 26/2
Ledare: Gun Frank

KALMAR
1 ggr | 300 kr | ons 18.00-21.00
Start 24/4
Ledare: Sara Bäckmo

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

