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Nyheter från Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

Släpp loss upptäckarglädjen - satsa på
dig själv
Snart startar vi många studiecirklar för dig som vill satsa lite på dig själv,
make-up, målning eller varför inte ett nytt språk.
För dig som vill utforska dina rötter har vi flera kurser inom släktforskning,
kanske är en språkkurs på sin plats om du har släkt i när och fjärran?
Vi har många passande cirklar. Här är några exempel. Klicka på länken för att
se hela vårt utbud.

Våra kurser

Make-up
Du får lära dig lära sminka för
speciella tillfällen och att framhäva
din personlighet. Vi går igenom
färglära, appliceringsteknik och olika
verktyg för ett lyckat resultat.

Läs mer och anmäl här

För barn och föräldrar

Språkcirklar

Dans i alla dess former för barn och

Håll din ryska vid liv - eller din

vuxna tillsammans. från små

engelska. Vi har språkcirklar som

spädbarn till fyra år i mindre

passar de flesta.Bli mer bekväm i

grupper. Välkommen med en vuxen:

konversationer och lär dig mer av de

mamma, pappa, moster,farfar eller

stora språken, ryska, engelska,

annan som känner barnet väl.

italienska. Oavsett dina behov är det
både roligt och utvecklande med ett
nytt språk!

Lär mer och anmäl här

Nyfiken på släktforskning
Vi har nybörjarkurser,
fortsättningskurser och
fördjupningar tillsammans med
släktforskar-föreningar. Kontakta
oss för mer info om var just du kan
börja. Har du påbörjat din
Släktforskning och har tappat
stinget? Då är denna cirkel ett bra
tillfälle att få tillskott på energi och
intresse. Men vi har fler.

Läs mer och anmäl här

På Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland följer vi Folkhälsomyndighetens
riktlinjer för att bromsa smittan av covid-19. Därför ber vi dig att stanna
hemma om du känner dig det minsta förkyld. Vi ser även till att hålla avstånd
till varandra i vår verksamhet, samt anpassat storleken på våra grupper till
max 6 deltagare.

Plats för nytänkande

Klicka här om du inte längre vill ha e-mail från oss.

