
Britisk crime

We have all met them, the British
sleuths and their antagonist – the
sly and ruthless criminal. We will
look at this literary genre from
different angles and discuss our
findings in the group in english.
Different eras in crime fiction,
authors with a great variety in
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God Jul & Gott Nytt År

Snart är det jul, en av årets höjdpunkter för många. Dagarna börjar sakta
bli längre och vi ser en ljusare framtid.  Vi har inte träffats på länge men vi
tänker på er.  Ta hand om er och era nära och kära.  Snart kommer vi att
kunna träffas på riktigt igen.
 
För många innebär julen en tid tillsammans med dem som betyder mest, tid
att vara en del i ett sammanhang och att få ta fatt i det goda, goda samtalen,
mat, vila och reflektion.  Men många är ensamma hela helgen, gör en
medmänniska glad genom ett samtal, antingen telefon, digitalt eller
på Coronasäkert avstånd.

Ge bort en studiecirkel på nätet som julklapp.  Här presenteras några
cirklar men det finns fler.  Vi har presentkort. Läs mer här.
 

Digitala cirklar
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writing style and perspective. En
kurs som tränar din känsla för
engelska.
 

LÄS MER

USA från koloni till stormakt

Vi följer den dramatiska och
betydelsefulla utvecklingen i det
stora landet i väst, från USA:s
självständighet fram till idag.Från
självständigheten, slaveriet,
förbudstiden och det politiska
systemet med maktdelning.  Inga
förkunskaper.
 

LÄS MER

Kattspår

Katten har spunnit sig in i våra liv
på alla möjliga sätt under historiens
gång. Vi hittar katter i: litteraturen,
konsten, folktron, religioner,
musiken, ordspråk, filmer med
mera. Inte minst har de ju hjälpt oss
att hålla möss och råttor från hus
och ladugård. Vi tittar på katter ur
alla möjliga vinklar, utifrån gruppens
intresse. Och naturligtvis får du
berätta om din EGEN katt!
 

LÄS MER

Skrivarcirkel med Jan Fröman

Har du ett manus i byrålådan som
du vill få utgivet? Ha en chans att få
ett förlag att nappa? Då är detta
kursen för dig.  Skrivarkursen är
för dig som funderar på att börja
skriva eller för dig som redan är
igång och som behöver hjälp att
strukturera skrivandet och få liv i
karaktärer.
I den här kursen får du tips på hur
du bättre kan planera ditt
romanskrivande och förslag på nya
stilistiska grepp.
 

LÄS MER
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Plats för nytänkande

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.
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