
Biodling i teori och praktik 
Vill du lära dig hur ett bisamhälle 
fungerar i praktiken? 
BLOMSTERMÅLA start 7/5
10 ggr | 175 kr | To 18.00-20.15

Teckning 
Lär dig teckna med blyerts, tusch, 
kol, och med pensel.  
MÖNSTERÅS start 11/3
3 ggr | 655 kr | On 14.30-16.45

Smartphone/Surfplatta 
Molntjänster, Uppdateringar, Sym-
boler, Apparna Play Butik, Internet, 
Mina filer mm. 
MÖNSTERÅS start 2/3
4 ggr | 350 kr | Må 14.00-16.15

Iphone/Ipad 
Kursen för dig som vill kunna använ-
da din iPad eller iPhone bättre. 
MÖNSTERÅS start 11/3
4 ggr | 350 kr | On 13.00-15.15

Engelska 
vardagligt ordförråd och repetation 
av grundläggande grammatik. 
MÖNSTERÅS start 20/2
10 ggr | 850 kr | To 10.00-11.30

Kamratcirklar 
Vi har fått önskemål om cirklar i kon-
versation i franska och engelska. En 
grupp som träffas och pratar för att 
upprätthålla och träna sina språk-
kunskaper. Dessa cirklar är gratis då 
vi inte har en betald ledare. Är du in-
tresserad? Kontakta Elisabeth Wall.

Zumba 
En dansbaserad gruppträning, enkla 
grundsteg i kombination med inter-
vall- och konditionsträning. 
TIMMERNABBEN start 19/2
10 ggr | 830 kr | On 19.00-20.00

Nyfiken på politik 
Är du nyfiken på hur det politiska  
arbetet fungerar och personer som är  
politiskt aktiva. 
MÖNSTERÅS start 25/2
4 ggr | 0 kr | Ti 18.30-21.00

Sy en 1700-tals dräkt 
För dig som vill sy historiska kläder. 
MÖNSTERÅS start 4/5
3 ggr | 100 kr | Må 17.00-19.15

Föreläsning - 
Digitala bilder 
Hur strukterar du dina bilder bättre? 
MÖNSTERÅS Bibliotek, start 25/3
1 tf | 0 kr | On 11.00-12.00

Ät hälsosmart 
Vill du bryta ditt sockerberoende? Här 
får du verktygen och de kunskaper hur 
du kan äta hälsosmart. Inriktningen i fö-
reläsningen handlar om inflammations-
dämpande kost (IFD-kost) som är en 
lågkolhydratkost me särskild inriktning 
på att dämpa inflammationer i kroppen 
och som läker tarmen och kroppen. 
Kursledaren Jackie ha utvecklat en ho-
listisk tiostegsmetod, där såväl kost, som 
mindfullness, meditation och rörelseträ-
ning ingår. 
MÖNSTERÅS start 8/3
5 ggr | 1450 kr | Sö 09.00-12.00

Lär dig baka fröknäcke, 
granola och bönbröd 
Låt dig inspireras att göra hälsosam-
ma val när du bakar. Baka Sjömålens 
ekologiska fröknäcke, ganola och 
bönbröd i Jackies kök i Sjömålen. 
MÖNSTERÅS start 1/3
1 tf | 400 kr | Sö 09.00-12.00  
MÖNSTERÅS start 5/4
1 tf | 400 kr | Sö 09.00-12.00 

Läslust hela livet -
För nya högläsare 
Att njuta av litteratur är en glädjekäl-
la både för den som läser och lyssnar. 
En lässtund tillsammans skapar 
samvaro, stimulans och samtal. Våra 
högläsningscirklar sätter guldkant på 
vardagen för de äldre och vi värnar 
särskilt de som har demens. Vi kom-
mer till boenden i Kalmar län med 
en engagerad högläsare som har med 
sig bra och lättlästa böcker. Du som 
högläsare får utbildning, gemenskap 
med andra högläsare och framförallt 
en värdefull och mycket uppskattad 
uppgift. Vill du bli volontär och läsa 
framför en grupp pensionärer inom 
äldreomsorgen? 
MÖNSTERÅS start 11/2
3 ggr | 0 kr | Ti 10.00-12.15 

Mer info & anmälan
0771-20 20 70 

sv.se/kalmarlan

Välkommen 
till vårens  
kurser i 

Mönsterås! Övriga frågor?  
Elisabeth Wall 

elisabeth.wall@sv.se


