
Medium

För dig som vill komma i kontakt
med andra som har en andlig
inriktning och vill prova på.

Att bli ett medium kräver tålamod
och tid för meditation. Vi kommer
gå igenom övningar som leder
gruppdeltagarna framåt. Man blir
inte fullärd. Man är alltid på väg. Att
få vara med i en grupp med

 

 
Klicka här för att läsa detta på webben.
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Vi har fått ställa om, starta upp på nytt och ställa in, om vart annat. Tack för
ert tålamod på den bergochdalbanan. 
 
Vi har beslutat att fortsätta ha vår fysiska kursverksamhet stängd fram
till början av mars. Vi har tagit det beslutet då vi vill ta ansvar för att minska
smittspridningen och värna både våra kursledare och våra deltagare. 
 
Som det är nu så fortsätter vi verksamheten med distanscirklar till det är
tryggt igen för alla att träffas fysiskt. Läs här om våra digitala studiecirklar
som SV har i hela landet.
 
 

Digitala cirklar

http://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2567&e=[email]&r=[field1]&h=CBA3CDF2F76F5F268A7013A03F079F5F
https://www.sv.se/
https://www.sv.se/sokresultat/?startindex=0&range=10&autoCompleteRange=100&distance=1&filter=courses&phrase=&department=distance&formIndex=0&scrollTop=0


likasinnade, gör att vi hjälper
varandra.
 

LÄS MER

Nyord

Har de deepfaktat den här videon?
Han tycks verkligen ha funnit sitt
ikigai! MÅSTE du tågskryta inför alla
vi känner? Vad är det folk säger
egentligen? Tillhör det
allmänbildningen att känna till de
här nya orden och uttrycken? Det
kanske bara är Stockholmare som
använder dem? I den här cirkeln
vandrar vi runt i nyordsdjungeln och
funderar över vad vi hittar där.
 

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

Bli en författare

Hur skriver man en deckarroman?
Hur skapar man karaktärer, miljöer,
bakgrundshistoria och blindspår. Hur
bygger man upp dramaturgin. Detta
och många andra frågor kan du få
hjälp med av författaren Bengt
Lundblad. 
 

LÄS MER

https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/andlighet-och-medium---prova-pa-och-utveckla-formagan-52774/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/vad-i-helskotta-betyder-detta-nya-ord-och-uttryck-9446/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/kattspar-9493/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/mot-en-forfattare---fa-tips-hur-skriva-en-deckarelitt-9423/


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.

 

Plats för nytänkande

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

https://twitter.com/vuxenskolan
https://www.instagram.com/studieforbundetvuxenskolan/
https://www.facebook.com/studieforbundetvuxenskolansverige
https://www.youtube.com/user/Vuxenskolan
https://www.sv.se/
http://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=2567&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

