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Dance by heart -  
Frigörande dans
Landa i din kropp med enklare 
koreografi till skön och upplyftan-
de musik.
VIMMERBY start 11/2
9 ggr | 650 kr | Ti 18.00-19:00
Ledare: Emmily Börjesgård

Motorsåg A+B
Lär dig ett säkert handhavande 
som minskar olyckor och tillbud, 
som gör motorsågen till ett bra 
redskap.
VIMMERBY start 10/2
6 ggr | 5375 kr | Må 18.30-21:30
Ledare: Oskar Cederstrand 
MÅLILLA start 2/3
6 ggr | 5375 kr | Må 18.30-21:30
Ledare: Thomas Johansson

Röjsåg RA + RB 
Skötsel och hantering, röjningsar-
bete, arbetsteknik och underväx-
tröjning
MÅLILLA start 23/3
6 ggr | 4150 kr | Må 18.30-21:30
Ledare: Thomas Johansson 
VIMMERBY start 6/4
6 ggr | 4150 kr | Må 18.30-21:30
Ledare: Oskar Cederstrand

Trädbeskärning 
Fruktträd och bärbuskar, rätt 
beskärning ger bättre skörd. 
VIMMERBY start 20/2
5 ggr | 890 kr | Må 18.30-21:30
Ledare: Ellen Olovsson

Vegetarisk matlagning 
Kunskap, tips och socialt umgänge.
PELARNE start 18/2
4 ggr | 800 kr | Ti 18.00-21:00
Ledare: Majvor Kindström

Smide
Lär dig spetsa och bocka material, 
skapa en hasp, kniv, ljushållare. 
VIMMERBY start 7/3 
5 ggr | 1300 kr | Lö 10.00-13:00
Ledare: Ulf Andersson

Trädgårdsdesign 
Lär dig hur man skapar trädgårds-
rum. Formgivning, färgsättning, 
växtval, och hur man arbetar med 
belysning.
VIMMERBY start 25/3
6 ggr | 990 kr | On 18.00-20:30
HULTSFRED start 23/3
6 ggr | 990 kr | Må 18.00-20:30
Ledare: Beathe Skaate

Knyppling
Lär dig knyppla. Ledning, kunskap 
och tips. Arbeta och för vidare gamla
traditioner.  
VIMMERBY start 17/2
8 ggr | 900 kr | Må 18.00-20:15
Ledare: Carin Eklund

Stora Inspirationsdagen - 
Läslust hela livet Vimmerby
Att njuta av litteratur är en glädje-
källa. Vill du bli högläsare och sätta 
guldkant på vardagen för de äldre? 
Vill du skapa samvaro, stimulans 
och samtal? 
VIMMERBY start 10/3
1 gng | 0 kr | Ti 09:30-15:00
Ledare: Karina Helmersson

Yoga sittande - Måndagar
Du behöver inte vara vig, stark 
eller  ung för att ta del av yogans 
positiva effekter. Yoga förbättrar 
din balans, koordination, hållning 
och rörlighet. 
HULTSFRED start 10/2 
5 ggr | 350 kr | Må 09:00-10:30
Ledare: Susanne Toresson

Yoga sittande - Tisdagar
Du behöver inte vara vig, stark 
eller ung för att ta del av yogans 
positiva effekter. Yoga förbättrar 
din balans, koordination, hållning 
och rörlighet. 
HULTSFRED start 11/2 
5 ggr | 350 kr | Ti 19.00-20:30
Ledare: Susanne Toresson

Tonvila i kristalltonerna
Ton-Vila är en harmonibalan-
se-ring för kropp och själ där 
tonvågor stämmer  din grundton 
och gör dig väl. 
VENA start 2/3 
4 ggr | 650 kr | Må 19:00-21:15
Ledare: Ingela Johnzon

Landa i din livsoas 
Ett livskoncept med personlig ut- 
veckling för dig som vill landa i  
din egen kraft och skapa energi.
VENA start 24/2
4 ggr | 650 kr | Må 19.00-21:15
Ledare: Ingela Johnzon

Italienska
Att kunna göra sig förstådd på res-
taurangen eller fråga efter vägen 
förhöjer upplevelsen.  
HULTSFRED start 19/2
10 ggr | 700 kr | Ti 19:00-20:30
Ledare: Eva Horvath

Stickning
Nybörjare eller erfaren, sticka  
vad du vill i olika tekniker. 
VIRSERUM start 6/2
8 ggr | 55 kr | To 18:30-20:45
Ledare: Vailet Danielsson

Biodling - Nybörjare
Lär dig hur bin fungerar. 
Materialkostnad betalas till  
biodlarföreningen. 
MÅLILLA start 25/2
10 ggr | 0 kr | Ti 18:00-20:15

Biodling - Nybörjare
Lär dig hur bin fungerar. 
HULTSFRED start 3/3
10 ggr | 300 kr | Ti 18:00-20:15

Mersmak Röjning
Mersmak röjning är ett pojekt 
inom säker skog som finan-
sieras genom Landsbygdspro-
grammet. Tillsammans med 
skogsägarföreningarna och  
LRF vill vi uppmuntra dig som 
skogsägare att röja din skog. 
Alla är välkomna, även ni som
inte röjer själva. För hela  
familjen & olika generationer! 
MÅLILLA 26/2
ANKARSRUM 27/2 
SÖDRA VI 4/3
TUNA 5/3


