
Samtal om demokrati

Vad är demokrati? Finns det olika
demokratier och hot mot den
liberala demokratin. Vi använder oss
av Youtube för att belysa olika
aspekter av demokrati som vi efter
filmerna diskuterar.  
De flesta filmerna är på engelska så
goda kunskaper i engelska behövs.
 
 
 

LÄS MER

 

 
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben.

Nytt från Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland att
inspireras av

Snödroppar, spirande grönska och
studiecirklar

Visst är det en fantastisk tid vi går in i nu. Livet kommer tillbaks till naturen.
Snödroppar, vintergäck och små spirande knoppar på buskar och träd.  Men
också tid till eftertanke och personlig utveckling.  Här finns några aktuella
studiecirklar.  Läs hela vårt aktuella kursutbud >>HÄR

https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/samtal-om-demokrati-9245/
http://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1500&e=[email]&r=[field1]&h=CFC75DFE90F4FF378437FBE25881135E
http://www.sv.se/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/


Motorsågskörkort A+B

Att arbeta med motorsåg omfattar
många olika situationer med både
enkla och mer komplicerade
arbetsmoment. Motorsågen är ett
effektivt arbetsredskap men också
ett farligt sådant om det används på
fel sätt. Här får du lära dig hantera
motorsågen på ett ergonomiskt och
säkert sätt
 

LÄS MER

Kulning

Helgkurs för nybörjare 
Du behöver inte kunna sjunga för
att kula, utan använder din unika
röst. Inga förkunskaper behövs,
endast nyfikenhet och mod att
prova!

 
 
 

LÄS MER

Balkongodling

Samla ett kompisgäng eller
grannarna i trappen för att hjälpa
varandra till gröna vackra balkonger.
Gör din balkongodling efter dina
egna intressen.  Här får du praktiska
tips om växter, ätbart och färger.

 

LÄS MER

Vildmarksmatlagning

Följ med på en naturupplevelse
utöver det vanliga. Tillsammans
lagar vi mat i i skogen utanför Flen.
Menyerna är viltkött med tillbehör.
Vi lagar mat över öppen eld eller
med gasol- och spritkök.
Tillsammans äter vi sedan det vi har
tillagat.
 

LÄS MER

Smink  - vardag, fest, disko

Liza lär ut smink för speciella
tillfällen och hur du framhäver din
personlighet. Du får även lära dig
anlägga enklare masker. Du får
bland annat lära dig olika tekniker
för att lägga ögonskugga, hur du
sotar ögonen och lär dig sminka dig
efter din ansiktsform och dina
färger.  Inga förkunskaper krävs.
 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/motorsagskorkort-niva-a-och-b-52642/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/kulning---dagskurs-for-nyborjare-52646/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/balkongddling-fore-den-nyfikne---och-vetgiriga-nykoping-8957/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/god-mat-i-skogen-9198/


LÄS MER

Saknar du något, se hela vårt kursutbud >>Här
Vill du vi ska starta en kurs du saknar, kontakta oss >>HÄR
 

 

www.sv.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här

https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/smink---workshop---till-vardag-fest-disko--8960/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kurser/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sormland/kontakta-oss/
https://twitter.com/vuxenskolan
https://www.instagram.com/studieforbundetvuxenskolan/
https://www.facebook.com/studieforbundetvuxenskolansverige
https://www.youtube.com/user/Vuxenskolan
http://www.sv.se/
http://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1500&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

