
Social promenad

Vill du sakta promenera i din stad
tillsammans med andra? Vi har vårt
Corona säkra koncept, samtal under
promenad.  Du får motion, nya
möten och intressanta samtal.  Vi
startar i Katrineholm och Eskilstuna.
Vill du vara med i en annan stad i
Sörmland, kontakta oss så startar vi
en grupp.
 

LÄS MER

 

 
Klicka här för att läsa detta på webben.

Nya cirklar och tips från Studieförbundet Vuxenskolan
Sörmland

Stadsvandring med andra, slutet är nära eller grilla med
grannarna. Vi har ett brett utbud av cirklar utomhus och i

den digitala världen

Vi fortsätter med att erbjuda digitala föreläsningar och kurser. Några ser du
här nedan. Vi hoppas även kunna börja med några anpassade fysiska kurser
till sommaren. Du hittar de på vår hemsida.
 
På grund av rådande pandemiläge har vi varit tvingade att ställa in eller flytta
fram kursstarter, samt göra om vissa fysiska kurser till distans. För att vara
uppdaterad på vårt kursutbud klicka här!
 
 

Mer digitala kurser

https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/social-promenad-52880/
http://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2875&e=[email]&r=[field1]&h=A022EA91535EEFD6F6751D6F5E55A099
https://www.sv.se/
https://www.sv.se/sokresultat/?filter=courses&phrase=&department=30
https://www.sv.se/sokresultat/?sortby=standard&sortdirection=asc&distance=1&timeperiod=0&courses=on&events=on


Slutet är nära

I den här cirkeln gör vi en liten
avstickare ifrån den dagliga oron
och tittar på hur människan genom
historien och fram till idag föreställt
sig vår arts sista stora utmaning att
överleva. Vi läser, begrundar och
diskuterar.
 

LÄS MER

Grilla med grannarna

Starta en grillcirkel med ditt
kompisgäng eller med grannarna så
får ni dessa böckerna som en gåva
till cirkeln.
Gott till Grillat, Lena Söderström
Morberg grillar, Per Morberg
 

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 äppelodlare

Välkommen till ett samtal med
Elisabeth Andersson på Tuna gård
om lokalt mathantverk, äpplen,
musteri och att ha företag på
landsbygden
 
 
 

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/slutet-ar-nara--i-bockernas-varld-9449/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/grilla-med-grannarna---fa-tva-bocker-9515/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/forelasning-sormlandska-slott-byggnadsstilar-och-epoker-18345/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/mot-en-lokal-mathantverkare-18358/
https://twitter.com/vuxenskolan
https://www.instagram.com/studieforbundetvuxenskolan/
https://www.facebook.com/SVSormland
https://www.youtube.com/channel/UC9zVGKFu5PvencuH-2WVflw


Plats för kunskap

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

https://www.sv.se/
http://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=2875&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

