
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

 

 
Klicka här för att läsa detta på webben.

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

https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/slaktforskning-for-nyborjare--digital--9504/
http://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2732&e=[email]&r=[field1]&h=B852D894693DBFBCBD98A73A93C20C01
https://www.sv.se/
https://www.sv.se/sokresultat/?sortby=standard&sortdirection=asc&distance=1&timeperiod=0&courses=on&events=on


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

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
byggnadsepoker

Precis som med kläder och musik så
går det även mode i hus. Björn
kommer att prata och visa bilder
från dessa epoker och exemplifiera
med slott från Sörmland

 

LÄS MER

Möt en matkemist

Möt kemiingenjören Lena Engelmark
Embertsén som flyttade ut på landet
och började förädla den svenska
skogens smaker.  Med sina
kemikunskaper och långa erfarenhet
av smakförädling av vilda växter,
framställer hon kvalitativa produkter
med höga smaker helt utan kemiska
tillsatser.
 

LÄS MER

Digitala föreläsningar

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

 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/glasfusing-9316/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/social-promenad-52881/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/sormlandska-slott-byggnadsstilar-och-epoker-18345/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/mot-en-mathantverkare-18357/


Plats för kunskap

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/SVSormland
https://www.youtube.com/channel/UC9zVGKFu5PvencuH-2WVflw
https://www.sv.se/
http://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=2732&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

