Kursprogram våren 2019
Hultsfred Vimmerby kommuner

Vårens
studiecirklar
är här!

Hela vårt
utbud hittar
du på sv.se/
kalmarlan
Odla
hållbart nyhet!

HANTVERK & KONST
Stickning
Kursen passar både dig som är
nybörjare eller om du är erfaren
stickare. I vår kommer vi att fördjupa
oss i flerfärgsstickning med Fair Islestickningens färgmagi och stickteknik.
Men också nya/äldre sticktekniker i
traditionell stickning efter dina
önskemål.
VIRSERUM
8 ggr | 250 kr | tor 18.30-20.45
Start 31/1
Ledare: Ninnie Edheimer

Kroki
Kroki innebär att teckna av en levande
modell. Detta är själva grundläran till all
slags teckning, målning, design och
arkitektur. Vid kurstillfällena får du
bland annat lära dig att studera
kroppens tyngdpunkter i olika
positioner, skapa en storleksskala att
förhålla dig till och ge din teckning
former genom att betrakta förhållandet
mellan ljus och skugga.

Tovning Från ull till färdig
produkt
Lär dig tova. Vi kardar, våttovar och
nåltovar. Material ingår.
VIMMERBY
3 ggr | 400 kr | ons 18.00-20.15
Start 30/1
Ledare: Caroline Hemmingsson

MAT & HÄLSA
Vegetarisk matlagning Pelarne
Kunskap, tips och inte minst socialt
umgänge! Förgyll både vardag och fest
med härliga, smakfulla och nyttiga
rätter med inspiration från olika delar
av världen. Vispa, hacka, koka, stek,
smaksätt och servera!
VIMMERBY
4 ggr | 800 kr | tis 18.00-21.00
Start 5/2
Ledare: Majvor Kindström

VIMMERBY
10 ggr | 2800 kr | mån 18.00-20.15
Start 4/2
Ledare: Carolina Gustafsson
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För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan

NATUR
Motorsågskörkort A+B
Motorsågen är ett farligt arbetsredskap om man inte kan hantera den på ett
tryggt sätt! 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.
VIMMERBY

Biodling nybörjare
Att var biodlare är både roligt och
lärorikt. Det är lätt att bli fascinerad av
binas samspel med naturen. Det behövs
bisamhällen och biodlare i landet om vi
ska vara säkra på att maten vi odlar och
växterna i naturen ska bli pollinerade.
HULTSFRED
10 ggr | 300 kr | tis 18.00-20.15
Start 5/3
Ledare: Mats Tufvesson

MUSIK

7 ggr | 4575 kr | mån 18.30-21.30
Start 11/2
Ledare: Oskar Cederstrand
MÅLILLA
8 ggr | 4575 kr | mån 18.30-21.30
Start 11/3
Ledare: Thomas Johansson

Röjsågskörkort RA+RB
Ta röjsågskörkortet som bevis på att du
har de kunskaper som krävs för att
hantera röjsågen - så att arbetet blir så
säkert, roligt och mer effektivt. Nivå RA:
Grundläggande nivå som man måste
klara först handlar om röjsågens skötsel
och hantering, enklare röjningsarbeten
som röjning av gräs och sly. Nivå RB:
Behandlar skogsröjning, med betoning
på arbetsteknik vid ungskogsröjning och
underväxtröjning.
VIMMERBY
7 ggr | 3950 kr | mån 18.30-21.30
Start 4/3
Ledare: Oskar Cederstrand
MÅLILLA
7 ggr | 3950 kr | mån 18.30-21.30
Start 8/4
Ledare: Thomas Johansson

Gitarr akustisk nybörjare
Nybörjarcirkel för dig som vill börja
spela akustisk gitarr. Vi spelar efter
ackord.
VIMMERBY
5 ggr | 550 kr | ons 18.00-20.00
Start 13/3
Ledare: Göran Nachtweij

Munspel nybörjare och
fortsättning
Cirkeln för dig som vill lära dig spela
munspel. Ta med eget C-munspel.

ODLING & MILJÖ
Trädbeskärning
Fruktträd och bärbuskar rätt beskärning
ger bättre skörd. Vi är både inomhus
och utomhus med praktiskt arbete.
VIMMERBY
5 ggr | 890 kr | tis 18.00-20.15
Start 12/3
Ledare: Ellen Olovsson

Odla hållbart-teori och praktik
Vi går igenom grunderna i att odla
ekologiskt för husbehov genom att varva
teori och praktik. Kursen ges utomhus
på en gård med husbehovsodlingar
utanför Frödinge. Vi kommer
tillsammans odla upp ett land från start
och följa grödorna under den
traditionella odlingssäsongen parallellt
med att vi pratar jord, täckodling, sådd,
skörd, växthusodling, ogräs, att anlägga
en trädgård, odling för självhushållning
mm. Både för nybörjare och dig som har
odlat tidigare.
VIMMERBY
10 ggr | 950 kr | sön 14.00-17.00

VIMMERBY

Start 28/4

5 ggr | 600 kr | tis 18.00-20.00

Ledare: Helena Styrbjörn

Start 29/1
Ledare: Fredrik Anckarman

SPRÅK
Spanska nybörjare
Tänk att kunna göra sig förstådd på
spanska. Det öppnar nya dörrar.
Tillsammans med andra blir spanskan
till en kul utmaning.
VIRSERUM
8 ggr | 900 kr | tis 18.00-20.15
Start 5/3
Ledare: Mary Carleudd Giurfa

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

Steg mot ett hållbart liv
Det är hög tid att börja ställa om till ett
mer hållbart liv, både för planetens och
vår egen skull, men det kan kännas som
ett stort och svårt projekt. Under ett år
träffas vi en kväll i månaden för att
inspirera och stötta varandra, och
tillsammans utforska hur vi var och en
på vårt eget sätt kan börja eller fortsätta
ta steg mot ett mer hållbart liv.
VIMMERBY
8 ggr | 775 kr | tis 18.00-21.00
Start 12/2
Ledare: Helena Styrbjörn
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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.

Sevedeg. 34 Vimmerby
kalmarlan@sv.se
Telefon 0495-75 89 22 Växel 0771-20 20 70
www.sv.se/kalmarlan

