
Kursprogram våren 2020
Kalmar ● Nybro ● Emmaboda ● Torsås

Unna dig
en kurs
i vår!

Välkommen
till oss

sv.se/
kalmarlan



DANS

Dans på kul
Ni får musik och steg från tex pop,
disco, cha-cha, latino.
LINDÅS start 28/1

10 ggr | 550 kr | 17.30-18.30

Ledare: Jarmila Franck

Linedance
EMMABODA start 29/1

NYBRO start 27/1

10 ggr | 550 kr | 18.00-19.30

Ledare: Jarmila Franck

HÄLSA

Yin/Yang yoga
Den taoistiska filosofin handlar om att
komma i kontakt med sig själv. En
större medvetenhet om vad som finns
inom oss och även omkring oss.
NYBRO start 4/2

10 ggr | 795 kr | 17.30-18.30

Ledare: Eva Thunberg

Samtalscirkel Afasiföreningen
I samtalscirkeln pratar vi om aktuella
frågor, delar erfarenheter, tränar på
kommunikation och fikar tillsammans.
KALMAR start 20/1

10 ggr | 0 kr | 10.00-11.30

Ledare: Ia Andersson

Magisk morgon i Pukeberg
Yoga och frukost i vackra Pukeberg.
NYBRO 13/6 kl 08.30-09.30 250 kr

Ledare: Annette Davidsson

Hatha yoga
Du får en kombination av fysisk rörelse,
andningsövningar och meditation.
LINDÅS start 30/1

10 ggr | 1200 kr | 19.00-20.00

Ledare: Emma Svärd

MediYoga
Yogapassen är utformade så att alla
utifrån sina förutsättningar kan delta.
TORSÅS start 11/2

12 ggr | 1340 kr | 15.00-16.30

Ledare: Gunilla Ogner

Vägledd Meditation
NYBRO start 4/2

5 ggr | 600 kr | 18.45-19.30

Ledare: Eva Thunberg

Barn/vuxen Yoga
Väck nyfikenhet kring yogans värld
tillsammans med ditt barn. Pris per par.
NYBRO start 27/1

5 ggr | 600 kr | 17.30-18.15

Ledare: Annette Davidsson

LINDÅS start 5/3

5 ggr | 600 kr | 18.00-18.45

Ledare: Emma Svärd

KULTUR & MUSIK

Gitarr för nybörjare
Lär dig spela akustisk gitarr.
KALMAR start 4/11

5 ggr | 590 kr | 17.00-18.30

Ledare: Ulf Ragnarsson

Karl Gerhard
Estradören Mattias Enn berättar om
revykungens sagolika liv, odödliga
revykupletter och oförglömliga
primadonnor. Han var 1900-talets
trojanska häst, antinazist och salongs-
bolsjevik –i en och samma person. Vi
möter en Jazzgosse bland katter och
hermeliner, i gungor och karuseller.
KALMAR start 17/1

3 ggr | 570 kr | 10.00-12.15

Ledare: Mattias Enn

Zarah Leander
Estradören Mattias Enn berättar om
revyprimadonnans och filmstjärnans
genombrott, uppgång och fall efter åren
i Tyskland under andra världskriget.
Den skandalomsusade comebacken och
den långa vägen tillbaka till svenska
folkets hjärtan.
KALMAR start 14/2

3 ggr | 570 kr | 10.00-12.15

Ledare: Mattias Enn
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SPRÅK

Spanska för turister
Enkla fraser och grunder på spanska.
Emmaboda start 10/2

6 ggr | 695 kr | 17.45-19.15

Ledare: Susana Leandersson

Arabiska för nybörjare
Enkla fraser och grunder på arabiska.
NYBRO start 25/2

5 ggr | 595 kr | 18.00-20.15

Ledare: Muhammad Alsulh

Engelska konversation - steg 3
Passar dig som förstår många radio/TV-
program och oförberedd kan samtala.
KALMAR start 11/2

10 ggr | 850 kr | 09.00-10.30

Ledare: Nicola Stöhr

Språkcafe: Tyska & Svenska
vänner
För dig som vill prata svenska eller för
dig som har svenska som modersmål
och vill öva dig på din tyska.
NYBRO start 17/1

10 ggr | 0 kr | 17.00-18.30

Ledare: Gunter Flügel

Språkcafe för arabisktalande
Grammatik, uppsatsskrivning,
hörförståelse och läsförståelse på
svenska för dig som är arabisktalande.
NYBRO start 17/1

10 ggr | 0 kr | 17.00-19.15

Ledare: Aisha Jebnah

Schwedisch für Deutsche, die
in Schweden leben
Du bist Deutscher, lebst in Schweden
und möchtest Schwedisch lernen?
NYBRO start 27/2

10 ggr | 1400 kr | 16.00-18.15

Ledare: Gunter Flügel

Speak English
Vi pratar engelska, lättsamma fraser och
uttryck - vi lär oss att konversera på ett
enkelt och roligt sätt!
TORSÅS start 14/4

3 ggr | 300 kr | 10.00-11.30

Ledare: Margareta Kus

EKONOMI

Grundkurs i sparande
Hur kan du påverka utfallet av ditt
sparande genom regelbundna och
långsiktiga investeringar? Lär dig
praktiska kunskaper i hur man handlar i
aktier och fonder samt basala kunskaper
i aktieanalys.
KALMAR start 20/1

4 ggr | 550 kr | 18.30-21.00

Ledare: Karolina Collén

Aktiekunskap nybörjarkurs
Inspirera och lär mer om långsiktigt och
regelbundet sparande i aktier och
fonder. Med grundläggande kunskaper
om aktiemarknaden får du en perfekt
start för en mer aktivt förvaltning.
NYBRO start 3/2

6 ggr | 1285 kr | 18.00-20.30

Ledare: Jan-Åke Karlsson

Hitta kursvinnare
Lär dig mer om aktiemarknaden som
helhet och att analysera enskilda aktier
på djupet. Målet är att ge dig de rätta
kritiska verktygen för att analysera
börsen och fatta rätt beslut.
NYBRO start 6/2

8 ggr | 1285 kr | 18.00-20.30

Ledare: Lars Karlsson

Aktiekunskap - Att läsa
årsredovisningar
Vi går igenom hur man kan förstå ett
företag genom dess årsredovisning.
Nyckeltal, årsredovisningens
uppbyggnad och delar,
förvaltningsberättelsen,
resultaträkningen, balansräkningen.
KALMAR start 11/3

4 ggr | 550 kr | 18.00-20.30

Ledare: Carl Axel Nilsson

HUMANIORA

Att skriva noveller
Ordval, berättarperspektiv, att skapa
karaktärer, skriva dialog och novellens
form och möjligheter.
KALMAR start 5/3

5 ggr | 850 kr | 18.00-20.30

Ledare: Elin Johansson

Skriv ditt liv
Varje människa bär på en unik historia
och alla är värda att berättas. För dig
som vill komma igång med din
självbiografiska berättelse eller för dig
som är igång och vill komma vidare.
KALMAR start 5/3

5 ggr | 850 kr | 15.00-17.30

Ledare: Elin Johansson

Skrivarhelg
Vi fokuserar på olika delar i det
skönlitterära skrivandet, detta med
praktiska genomgångar, diskussioner
och textexempel.
KALMAR 25-26/4

2 ggr | 890 kr | 10.00-15.30

Ledare: Elin Johansson

Läslust hela livet –
utbildningsdag för nya
högläsare
Vill du bli volontär och läsa frivilligt för
en grupp pensionärer inom
äldreomsorgen?
KALMAR tors 27/2 kl 10.00-15.00

EMMABODA tis 24/3 kl 10.00-15.00

Kostnadsfritt
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RETORIK

Argumentationsteknik, retorik
och talarteknik
Retorikkurs där du genom övningar får
träna på att bli tryggare och snabbt
kunna hantera olika talarsituationer.
KALMAR start 25/2

3 ggr | 550 kr | 18.30-21.00

Ledare: Niklas Hellström

NYBRO start 6/2

3 ggr | 550 kr | 18.00-20.15

Ledare: Niklas Hellström

Argumentationsteknik, retorik
och talarteknik - Fördjupning
I fördjupningskursen får du spetsa dina
färdigheter ytterligare då övningar och
uppgifter har en högre svårighetsgrad
och du får fördjupa dig mer i ämnet.
NYBRO start 5/3

3 ggr | 550 kr | 18.00-20.15

Ledare: Niklas Hellström

FOTO & BILD

Kreativ fotografering
Lär dig fånga ögonblick, känslor och
rörelse i olika miljöer, motiv och ljus.
Du får lära dig om bildsnitt för
närbilder, halvbilder och helbilder.
KALMAR start 17/3

5 ggr | 890 kr | 18.00-20.30

Ledare: Caj Åke Hägglund

Strukturera, redigera och
hantera foto
Hantera foto i din telefon eller dator,
överför foton och hur du enkelt
redigerar dem.
NYBRO start 30/1

2 ggr | 195 kr | 18.00-20.15

Ledare: Bo Lind

DATA-/IT

Bli vän med din smartphone
Android Samsung
Lär dig mer om appar, batteritid, olika
symboler och hur du kan använda din
telefon med olika inställningar.
TORSÅS start 21/4

3 ggr | 200 kr | 15.00-17.15

Ledare: Elisabeth Wall

Lär dig mer om din smartphone
Olika appar, batteritid, symboler och
hur du kan påverka din telefon med
olika inställningar, molntjänster och
surf.
TORSÅS start 21/4

3 ggr | 200 kr | 17.30-19.45

Ledare: Elisabeth Wall

HANTVERK & KONST

Akvarellmålning
Du som är nybörjare får hjälp med
teknikerna från grunden, materialval,
färgblandning och penselteknik.
NYBRO start 19/2

3 ggr | 690 kr | 17.00-19.15

Ledare: Ulf Ragnarsson

KALMAR start 6/3

4 ggr | 670 kr | 13.00-15.15

Ledare: Ulf Ragnarsson

Akvarellmålning - Fortsättning
För dig som kan grunderna och vill få
hjälp med att utveckla och förnya ditt
måleri.
KALMAR start 4/2

4 ggr | 670 kr | 14.00-16.15

Ledare: Ulf Ragnarsson

Olja- akryl- och
akvarellmålning
För dig som är nybörjare eller mer van
att måla och vill få inspiration.
EMMABODA start 28/1

9 ggr | 1600 kr | 17.00-20.00

Ledare: Roland Gross

Scrappa ett grattis-kort!
NYBRO start 22/4

1 ggr | 50 kr | 18.00-20.15

Ledare: Gunnie Reimbertsson

Slöjda mera
Stefan är erfaren slöjdare och aktiv
hantverkare. Han guidar, inspirerar och
informerar till att slöjda mera och hur
slöjdare kan gå samman för att vara mer
kreativa tillsammans.
NYBRO 17/3

1 ggr | 100 kr | 18.00-20.15

Ledare: Stefan Axelsson

Handarbetscafe
För dig som tycker om olika
handarbeten och vill träffa andra med
samma intresse. I samarbete med
Vissefjärda hembygdsförening.
VISSEFJÄRDA start 28/1

10 ggr | 0 kr | 14.00-16.15

Silversmide nybörjare
Du får lära dig grunderna i de olika
teknikerna, såsom såga, fila, löda,
ytbehandla, polera.
NYBRO start 6/2

6 ggr | 1650 kr | 18.00-20.15

Ledare: Elizabeth Kettley Cronfalk

Sycafe på Rödakorset
Varmt välkommen att delta i
gemenskapen i Kupans lokaler.
EMMABODA start 16/1

10 ggr | 0 kr | tor 13.30-16.30

Start 16/1
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Stick- och virkcafé
Vi inspireras av och hjälper varandra.
NYBRO start 15/1

20 ggr | 0 kr | 14.00-16.15

Karda och spinna ull
Vi lär oss alla stegen från att ullen klipps
av fåren till att vi kan sticka med den.
Karda, spinna, tvätta och färga. När vi
färgar ullen kommer vi att använda det
naturen bjuder på för tillfället.
NYBRO start 16/1 (nybörjare)

5 ggr | 995 kr | 18.00-21.00

Ledare: Ellinor Ekbring

NYBRO 24/3 (fortsättning)

5 ggr | 995 kr | 18.00-21.00

Ledare: Ellinor Ekbring

Sy med symaskin
Vill du bli bättre på sömnad och få
inspiration till att skapa själv? I denna
kurs får du arbeta praktisk med din
egen symaskin.
KALMAR start 23/3

3 ggr | 650 kr | 18.00-20.30

Ledare: Christin Langå

Betonggjutning
Vi gjuter pumpor, fågelbad samt kruka.
Det finns också möjlighet att dekorera/
måla sina alster.
NYBRO start 11/3

3 ggr | 500 kr | 18.00-20.15

Ledare: Therese Kjellson

Måla betongdamer
Nu finns chansen att måla din egen
betongdam för inne- eller utomhusbruk.
NYBRO start 15/4

2 ggr | 280 kr | 18.00-20.15

Ledare: Ann-Christin Reimbertsson

KALMAR start 2/3

2 ggr | 280 kr | mån 18.00-20.15

Start 2/3

Ledare: Ann-Christin Reimbertsson

Broderi för nybörjare
Broderi är ett mångsidigt och kreativt
hantverk. Under den här kursen får du
lära dig olika broderistygn som är på
nybörjarnivå.
KALMAR start 20/4

3 ggr | 650 kr | 18.00-20.30

Ledare: Christin Langå

Blyertsteckning, vill du teckna i
grupp?
Gruppen träffas och tecknar utifrån sitt
eget intresse och kunskap. Det finns
ingen ledare i gruppen.
KALMAR start 28/1

10 ggr | 0 kr | 09.30-11.00

Kreativ påsk!
Var kreativ i vår- och påsktider! Ni
tovar, målar och virkar i olika teman -
inga förkunskaper krävs. Allt material
ingår.
Emmaboda start 17/3

3 ggr | 480 kr | 18.00-20.15

Ledare: Malin Ericson

Påskpynt i ull - Rugstorps
Lantgård
Gör pynt till påskriset eller varför inte
tova ett ägg?
ROCKNEBY ons 1/4 kl 18.00-20.15

140 kr

Ledare: Ingeli Ivansson

HUS OCH HEM

Byggnadsvård
Få en övergripande förståelse i hur äldre
byggnader kan eller bör vårdas. Få en
inblick i allt från tak till eldstäder och
husgrunder.
NYBRO start 14/3

3 ggr | 695 kr | 09.00-13.00

Ledare: Krister Tauber

Vårinspirerad dörrkrans
Bind din egen vårinspirerade dörrkrans.
NYBRO lör 28/3 kl 10.00-12.15

120 kr

Ledare: Therese Kjellson

Fönsterrenovering
Lär dig grunderna i fönsterrenovering.
Vi kittar, tätar, målar och glasar in
fönster.
NYBRO start 25/3

4 ggr | 750 kr | 18.00-20.15

Ledare: Johan Källman

Bygg egen gärdsgård
Vill du få inblick i ett gediget hantverk
som gärdsgårdsbygge?
NYBRO start 22/4

3 ggr | 990 kr | 18.00-20.15

Ledare: David Eriksson

Experimentera mera - vuxna/
barn
Här får ni, vuxen och barn, tillsammans
gå loss i kreativa, spännande
experiment!
NYBRO start 7/4

5 ggr | 750 kr | 17.30-19.00

Ledare: Malin Ericson
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HISTORIA

Byforskning
Historieintresserad? Nyfiken på din
hembygd? Med hjälp av gamla kartor lär
du dig att forska kring just din by.
EMMABODA start 27/1

7 ggr | 500 kr | 18.00-21.00

Släktforskning - Grundkurs
En rejäl introduktion och ett bra stöd
för att börja din egen släktforskning.
KALMAR start 16/2

4 ggr | 1045 kr | 10.00-13.00

Ledare: Tomas Alriksson

NATUR & DJUR

Röjsågskörkort RA+RB
Investera för framtiden – ta
röjsågskörkort! Du lär dig planera
röjningsarbetet med fokus på
arbetsteknik och säkerhet, men även på
ekonomi. Röjsågskörkortet är också en
bra grundkurs i skogsskötsel och
skogsvård. I deltagaravgiften ingår
studiematerial och teoretiskt samt
praktiskt prov.
LÅNGASJÖ start 30/3

7 ggr | 3900 kr | 18.00-21.00

Ledare: Karl Johan Gunnarsson

Ha höns!
Per driver Knappsmåla ägg och berättar
om djurhållning, vad man ska tänka på
när man skaffar höns, hönsens beteende
och vad som gäller kring regler och
lagar.
ÖRSJÖ mån 4/5 kl 18.00-20.15

100 kr

Ledare: Per Ericson

Biodling
Biodling är ett hantverk och en
sysselsättning där man arbetar i
samklang med naturen. Bisamhället är
ett fönster till naturen och du som
biodlare kan betrakta årstidernas
utveckling genom det. Denna
studiecirkel syftar till att, under första
året, lära ut grunderna i biodling, både
teoretiskt och praktiskt.
NYBRO start 21/1

10 ggr | 750 kr | 18.30-21.00 (ink

material)

Ledare: Anne Töyrä Nilsson

EMMABODA start 25/2

7 ggr | 150 kr | 18.30-21.00 (exkl

material)

Ledare: Frank Andersson

MAT

Matlagningskurs
Vill du få inspiration och kunskap hur
du enkelt lagar roliga och billiga
vardagsrätter? Toppen för dig som
känner dig lite osäker i köket eller
behöver inspiration för att alternera
vardagsmaten!
NYBRO start 23/3

3 ggr | 550 kr | 11.00-13.15

Ledare: Susanna Leandersson

Mjölksyrejäsning av grönsaker
Lunch och grönsaker ingår.
KALMAR lör 1/2 kl 09.00-16.00 650 kr

Ledare: Anna-Karin Eriksson

Surdegsbakning
Baktekniker med råg, enkornigt och
kulturspannmål. Vi bakar tex: ciabatta,
piroger, knäckebröd och dekorerat
festbröd.
KALMAR 28/2 kl 17.30-19.00, 29/2 kl

09.00-16:00 950 kr

Ledare: Anna-Karin Eriksson

Raw food-kväll
Testa på smothie, grönssaksjuice och
något sött
NYBRO ons 5/2 kl 18.00-20.15 250 kr

Start 5/2

Ledare: Annette Davidsson
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SJÖLIV

Navigation - Förarintyg
Förarintyg är första nivån av de olika
navigationskurserna. Innehåll:
sjökortet, projektioner, sjöväder &
färdplanering, död räkning & kursens
felkällor, mörkernavigering, sjölagen
och tillämpning.
KALMAR start 5/2

8 ggr | 1695 kr | 18.00-20.30

Ledare: Niklas Hellström

Navigation - Kustskeppare
Sjökortet, utmärkning, navigering,
sjöväder, väjningsregler, miljö &
människor, säkerhet & nöd, förtöjning
och tillämpning.
KALMAR start 8/4

8 ggr | 1365 kr | 18.00-20.30

Ledare: Niklas Hellström

ANHÖRIGCIRKLAR

Anhörigcirkel Demens
Att vara anhörig till den som har fått
demens kan vara tufft. Vi tar upp olika
teman: från tidiga tecken till diagnos,
stöd och hjälp, bemötande, hjälpmedel
mm.
NYBRO start 4/3

5 ggr | 0 kr | 14.00-16.30 el. 18.15-19.45

Ledare: Anita Andersson

Anhörigcirkel - Att lyfta
tillsammans för hållbar anhörig
Är du anhörig till en person/närstående
som är äldre, långvarigt sjuk eller har en
funktionsnedsättning? I denna cirkel får
du som anhörig chansen att träffa andra
i samma situation och också att tänka
på din egen hälsa.
NYBRO start 5/3

5 ggr | 0 kr | 18.00-19.45

Ledare: Lenitha Petersson

TRÄDGÅRD

Rita din egen trädgård
Vill du få inspiration till din egen
trädgård? Eller tycker du att design är
väldigt roligt? I denna kurs får du lära
dig grunderna inom trädgårdsdesign.
Du får lära dig hur du kan placera olika
växter, vilken skötsel som krävs och att
binda ihop trädgården med bostaden
och få en harmoni i helheten.
KALMAR start 27/2

5 ggr | 890 kr | 18.00-20.30

Ledare: Caj Åke Hägglund

Trädbeskärning
Lär dig grunderna i trädbeskärning med
fokus på fruktträd.
KALMAR start 6/2

3 ggr | 650 kr | 18.00-20.30

Ledare: Caj Åke Hägglund

Fröodlarkurs
Växternas fortplantning, växtfamiljer,
korsningsrisker, odlingstips,
säkerhetsavstånd, fröskörd och
förvaring.
NYBRO start 4/3

4 ggr | 300 kr | 18.30-21.00

Ledare: Birgitta Petersson & Emma

Svensson

Ekologisk självhushållning
Är du intresserad av ekologisk
hållbarhet? Går du i tankarna att odla
mer för egen hushållning? Är du nyfiken
på naturvård, betesmarker, djurhållning
och odlingskunskap ur ett ekologiskt
perspektiv? Välkomna till en
inspirerande kurs i hållbarhetens
tecken!
EMMABODA start 10/5

3 ggr | 500 kr | 15.00-17.15

Ledare: Emelie och Fredrik Holmevi

LUNCHSCEN

Snyggsnack
Vi kan inte styra det som sker runt oss
men vi kan styra hur vi väljer att
hantera det. Hur du ser på saken spelar
en oerhörd stor roll och den påverkar
dig dygnet runt. Malin Gruvhagen
inspirerar!
NYBRO CAFÈ HOS OSS  tors 30/1

120 kr | 12.00-13.00

Garderobsplanering
Låt dig inspireras av Josefine Linehag
som är stilkonsult, garderobsplanerare,
personal shopper och frisör. Hon
kommer och visar hur man hittar och
framhäver sin personliga stil. Allt för att
kunna skapa en garderob som fungerar
till både vardag och fest.
NYBRO CAFÈ HOS OSS  tors 27/2

120 kr | 12.00-13.00

Klimatsmart vardag
Hur kan vi som privatpersoner tänka
och handla i vår vardag för att bidra till
hållbarhet? Här erbjuder vi en
föreläsning av hållbarhetsstrateg Emma
Adrian och Elin Gülich om hur vi kan bli
mer hållbara i vår vardag.
NYBRO CAFÈ HOS OSS  tors 26/3

120 kr | 12.00-13.00

Ekologisk självhushållning
Emelie och Fredrik Holmevi driver ett
ekologiskt lantbruk och delar under
föreläsningen med sig av sina tankar
och erfarenheter - kring vad det innebär
att verka och leva ekologiskt.
NYBRO CAFÈ HOS OSS  tors 23/4

120 kr | 12.00-13.00

Ledare: Emelie Holmevi
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Så skapar du ordning hemma och håller i det
Ordningsexpert och enkelhetskonsult delar med sig av sina
bästa tips om hur vi skapar ordning hemma - och håller i
ordningen. Föreläsare Brita Hahne.
Nybro mån 3/2 kl 18.00-20.15 190 kr

Stress och hälsa
Med förståelse och kunskap om stressens effekter kan vi också
ta steg i rätt riktning för att skapa oss bättre förutsättningar
för återhämtning, läkning, hälsa och välbefinnande.
NYBRO ons 22/1 kl 18.30-20.45 190 kr

Odla nytt - föreläsning med Sara Bäckmo
Vill du bli grönsaksodlare eller kanske ta ditt odlande till en ny
nivå? Vi får följa med i det spännande arbetet med att skapa
en ny köksträdgård från grunden. Sara jobbar på ett enkelt och
arbetsbesparande sätt med att anlägga nya land och att sedan
odla dem för stora skördar. Obs anmälan endast via
sarabackmo.se
NYBRO tis 25/2 kl 18.00-21.00 300 kr

Nutidens hälsobovar
Om det inte är kroppen det är fel på, vad är det då? Vad är det
som belastar och stressar våra kroppar?
NYBRO ons 4/3 kl 18.30-20.45 190 kr

Föreläsning känslor spelar roll
Hur påverkas kroppen av tankar och känslor? Hur viktiga är
våra tankar och känslor för vår hälsa?
NYBRO ons 1/4 kl 18.30-20.00 190 kr

Sköldkörtel, ämnesomsättning – livskraft
Sköldkörtelproblematik klassas allt mer som en folksjukdom,
samtidigt som många människor hamnar utanför ramarna när
det gäller att konstatera en obalans.
EMMABODA ons 6/5 kl 18.30-20.45 190 kr

Handla på nätet och boka resor via appar
Boka resor via appar och lär dig mer om Swish och BankID.
TORSÅS mån 23/3 kl 17.00-17.45 Kostnadsfritt

Anhörig till missbrukare
Vi utgår från egna erfarenheter om missbrukarens och den
anhöriges verklighet. Peter från föreningen Våga Va föreläser.
NYBRO tis 5/5 kl 18.00-20.00 Kostnadsfritt

En kväll med Bertil Vallien
Ni får ta del av unika bilder och oväntade sidospår i Bertils
händelserika liv och stora produktion av glas, keramik och
annat. I samspråk med Peter Lejon och Björn Boode.
BROAKULLA ons 15/4 kl 18.30-21.30 100 kr

Glasriket tillhör alla - Orrefors
Björn Boode och Peter Lejons föreläsning 'Glasrikets historia
tillhör alla' har blivit en succé. Nu fokuserar vi på Orrefors
glasbruk - en historisk bild av bruket, glaset och konstnärerna.
Orrefors Park kl 18.30-21.30 75 kr/tillfälle

Ons 25/3 Gralen den fina - Gate Hald och  Lindstrand

Ons 8/4 Swedish Modern - Öhrström, Palmqvist, Lundin

Ons 22/4 Orrefors Gallery - från 70-tal till 2013

IFD Inflammationsdämpande kost
Mat som kan dämpa inflammationer och öka ditt välmående.
Vad kan kostförändringar göra för din hälsa?
KALMAR sön 19/1 kl 15.00-18.00 175 kr

TORSÅS sön 26/1 kl 14.00-17.00 175 kr

NYBRO lör 25/1 kl 14.00-17.00 175 kr

Föreläsning om molntjänster
Vad är en molntjänst och hur fungerar det?
Säkerhetskopiering och synkronisering.
TORSÅS mån 23/3 kl 16.00-16.45 Kostnadsfritt

Greppa Tekniken
Vi reder ut begreppen wi-fi, appar, bluetooth, 4 G, streama. Vi
pratar om lagringsutrymme och surfmängd, smartphone/
android och iPhone/iPad.
TORSÅS mån 23/3 kl 18.00-18.45 Kostnadsfritt

8 Anmälan är bindande och du måste även anmäla dig till kostnadsfria arrangemang.  0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan


