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Nya cirklar och tips från studieförbundet Vuxenskolan
Sörmland

Börja släktforska, lär dig mer om Eskilstunas historia
eller var med på våra digitala föreläsningar
Solens strålar värmer, snön har smält bort – det känns som att våren har
kommit, förhoppningsvis för att stanna. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan
Sörmland fortsätter vårt arbete med intressanta studiecirklar och
föreläsningar. En del av utbudet ser du här, fler förslag finns i länken.
Gör dig en kopp te, kura upp dig framför datorn och starta en utvecklingsresa
tillsammans med oss!

Våra digitala kurser

Släktforskning
Sök dina rötter! Släktforskning ger
dig svaren om din bakgrund,
hisnande levnadsskildringar och
förståelse för historien. Vem är jag
och var kommer jag ifrån? Vi tittar
på hur du kan gå runt problem på
alternativa sätt och hur du undviker
fällor.

LÄS MER

Nyfiken på Glasfusing!
Glasfusing är en teknik som bygger
på att smälta ihop glas och skapa
olika mönster och färger. Du lär dig
skapa vackra föremål. Material och
verktyg lånar du. Material ingår i
kursen. Har du önskemål att
tillverka något annat än det som
erbjuds kan kostnad tillkomma.

LÄS MER

Digitala föreläsningar
Social promenad
Vi introducerar vårt Corona säkra
koncept, samtal under promenad.
Du får motion, nya möten och
intressanta samtal. Vi startar i
Katrineholm. Vill du vara med i en
annan stad i Sörmland, kontakta oss
så startar vi en grupp.

LÄS MER

Slott i Sörmland och

Möt en matkemist

byggnadsepoker

Möt kemiingenjören Lena Engelmark

Precis som med kläder och musik så

Embertsén som flyttade ut på landet

går det även mode i hus. Björn

och började förädla den svenska

kommer att prata och visa bilder

skogens smaker. Med sina

från dessa epoker och exemplifiera

kemikunskaper och långa erfarenhet

med slott från Sörmland

av smakförädling av vilda växter,
framställer hon kvalitativa produkter
med höga smaker helt utan kemiska
tillsatser.

LÄS MER

LÄS MER

Vi har återkommande digitala föreläsningar på Facebook och på vår Youtube
kanal. Följ oss på Facebook för att inte missa intresseskapande föreläsningar
och studiecirklar.

Plats för kunskap

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

