
Från skrivarkurs till utgiven författare!
Föreläsare: Louise Bråhammar, Linda Möller, Birgitta Sülau 
och Lena Sloth
Många människor drömmer om att skriva en bok, men hur 
kommer man igång?
I kväll får vi träffa skrivarcirkeln ”Lövhögen”, som kommer 
att berätta hur de genom sin cirkel gett varandra stöd i 
skrivandet, vilket utmynnat i följande utgivna böcker:
• Repets dom av Louise Bråhammar, ljudbok
• Återseendet på den gamla prästgården av Linda X Möller
• Kunde det vara så av Birgitta Sülau
Vi får höra hur de  
har gått tillväga  
och de ser gärna  
att kvällen blir en  
dialog mellan er  
och dem.
Tid:  
Måndagen den  
22 november,  
kl. 19.00
Pris: 175:-
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Inspirationsdag i julens tecken!
Ledare: Sara Abrahamsson
Nu är det tid för vårt traditionella jularrangemang, där vi 
binder en dörrkrans och skapar en bordsdekoration.
Dörrkransen klär vi med en stomme med grane eller mossa 
och dekorerar sedan efter tycke och smak med äpplen, 
kottar, band mm.
När kransen är klar är det tid för bordsdekorationen.  
Med hjälp av oasis och snittblommor lär vi oss tekniken 
att dekorera ett fat. Här använder vi oss av julens 
traditionella färger.
Medtag gärna egen sax, sekatör och avbitartång.
Tid: Söndagen den 2 december, kl. 14.00 – ca 16.30
Pris: 495:- inkl material och fika.

Jägarexamen: Jägarskolan 
komplett
Ledare: Bengt Nilsson & Daniel Ekberg
Bengt och Daniel, erfarna jägare och 
ledare fortsätter i höst att hålla i 
den uppskattade jägarutbildningen.
Genom jägarskolan lär man sig 
respekt för djur och natur och får 
förståelse för vikten av samspel och 
balans i naturen.
Jägarskolan omfattar 80 studie-
timmar och går över två terminer.
Utbildningen är upplagd med 
45 studietimmar teori och 35 
studietimmar praktiska övningar med 
hagel och kulvapen samt övningar 
i skog och mark. Vi besöker också 
en viltbod och provar skytte i 
skjutsimulator.
Start: Måndagen den 15 oktober,  
kl. 18.30
Pris: 4.125:- exkl. material, 
ammunition och kostnad för prov

Kundaliniyoga – yoga för alla (blandade grupper)
Ledare: Britt-Mari Jönsson
Denna typ av yoga passar nästan alla, även äldre eller dig 
som inte tränat på länge. Här gör vi mjuka rörelser som 
gör gott för både in- och utsidan, stärker självförtroendet 
och lär oss att bättre behärska stress. Vi börjar med ett 
rörelseschema följt av avslappning och avslutar med 
meditation.
Kursstart:
Tisdagen den  25 september kl. 18.00 – 19.30
Onsdagen den 26 september kl. 18.30 – 20.00
Samtliga kurser omfattar 10 träffar á 1 timme och  
30 minuter.
Pris :  1.150:-
Medtag 
liggunderlag, filt, 
kudde, bekväma 
kläder och 
vattenflaska.
OBS! Endast några 
platser kvar.

Vad är våld i en nära relation?  
– Hur hanterar man det?
Föreläsare: Helena Johansson  
från Vägval Helena
Helena ger oss en ökad förståelse och 
kunskap om våld i nära relationer, 
något som är vanligare än man tror.
Vi lär oss om vad våld är, hur kan 
vi bli bättre på att upptäcka det, se 
varningstecknen och inte minst lära 
oss vad vi som medmänniskor kan 
hjälpa till med.
Vad säger du till din dotter,  
vän eller arbetskamrat? 
Är du utsatt? Vilken hjälp kan du få?
Helena ger exempel på hur ett liv i 
en destruktiv relation kan se ut, om 
att ta sig ur en relation och hur livet 
kan bli efter ett uppbrott. Hon tar 
också upp vilken betydelse anhöriga 
och den inre styrkan har. Helena 
visar vidare exempel på hur negativa 
upplevelser kan vändas till något 
positivt.
Välkomna till en viktig och intressant 
kväll.
Tid: Torsdagen den 11 oktober,  
kl. 19.00
Pris: 175:-

Vårinspiration – binda buketter!
Här lär vi oss att binda en kompakt bukett med rosor.
Vi lär oss grunderna i hur du binder en spiral och hur du skall 
binda buketten för att den skall hålla ihop lika vackert som 
hos blomsterhandlaren!
Vi binder också en bukett med tulpaner med eller utan 
tillbehör.
Medtag gärna egen sax, sekatör och snittkniv.
Tid: Söndagen den 3 mars 2019, kl. 14.00 – ca 16.30
Pris: 450:- inkl material och fika

Vi har nya telefonnummer!

0708-60 84 76 
0723-57 44 60

På bilden saknas Birgitta Sülau



Allt mellan himmel och jord
Föreläsare: Randi Kibsgård
Nu är det återigen tid för en spännande kväll med Randi 
Kibsgård.
På sitt alldeles egna sätt delar Randi med sig av högt 
och lågt, roligt och sorgligt, allt för att vi ska må litet 
bättre och bli litet snällare och tolerantare, inte minst 
mot oss själva.
Har du kört vilse bland livets besvikelser, sorger och 
måsten? Det finns vägar ut ur labyrinten och mot en 
ljusare och enklare framtid!

Det blir allvar och skratt och en massa klokskap att ta med hem och fundera över.
Varmt välkomna till en inspirerande kväll!
Tid: Torsdagen den 25 oktober kl. 19.00     Pris: 175:-

Fotokurs med workshop
Ledare: Agneta Bergström
Nu har du chansen att anmäla dig till en rolig och lärorik fotokurs med mycket 
praktiska övningar kombinerat med teori som är lätt att hänga med på.
Kursen vänder sig främst till dig som är nybörjare, men fungerar även för dig som 
fotograferat en del och vill komma vidare.
Vi går igenom kamerans automatiska inställningar, men siktet är inställt på att klura 
ut allt det manuella som bländare, slutare och ISO-tal.
Komplettera gärna kursen med ”Utomhusfotografering” som är en halvdagskurs med 
massor av praktiska övningar.
Vi träffas vid två tillfällen:
Onsdagen den 7 november kl 18.30-21.30
Onsdagen den 14 november kl 18.30-21.30
Pris: 795:- inkl material

Söderslätts bronsålder
Föreläsare: Birgitta Åkesson och Claes Lindahl
Birgitta är arkeolog, författare, Victoria Benedictssonkännare, 
och fotograf.  
Claes är hembygdsforskare, fotograf, hängiven amatörarkeolog,  
fd guld- och silversmed och trädgårdsmästare.
Deras gemensamma intressen har resulterat i projektet ”Söderslätts bronsålder”, 
vilket pågått sedan 2014. Samtliga bronsåldershögar på Söderslätt har 
dokumenterats i ord och bild. I nuläget har de gett ut två böcker om sitt arbete.
Föredraget ”Söderslätts bronsålder” berättar i ord och bild om dokumentationen av 
ättehögarna, dess sägner och om människor vi mött på vår väg.  
Ett annorlunda föredrag om våra gemensamma rötter.
Ta gärna med egna fornfynd och fossil för bedömning och tidsbestämning!
Tid: Måndagen den 22 november kl. 19.00     Pris: 175:-

Hundproblem & Problemhundar
Föreläsare: Jan Gyllensten, en av landets mest anlitade lärare och 
instruktörer när det gäller hundars beteende
De flesta hundägare upplever någon gång under sitt hundägande att 
man har problem med sin hund…
Andra hundägare tycker att problemen finns där ganska ofta…
Några hundägare anser att man har en problemhund…
Oavsett hur stora eller små problemen är, kan vi väldigt ofta hitta den 
bakomliggande orsaken i hundens mentala egenskaper.
Ju större kunskaper vi har om dessa egenskaper och hur de fungerar – 
desto lättare blir det att försöka hitta möjliga lösningar på problemen.
Under kvällen tittar vi på några av de absolut vanligaste problem-
orsakerna och vad vi 
som hundägare kan 
göra för att minska 
och om möjligt helt 
ta bort effekterna av 
problemen.
Tid: Måndagen  
den 5 november,  
kl 18.00 – 22.00
Pris: 250:- inkl fika

Studiefrämjandets medlems-  
och samarbetsorganisationer:
Adoptionscentrum
Friluftsfrämjandet
Fältbiologerna
Förbundet skog och ungdom
Hem och skola
Jordbrukare Ungdomens Förbund
Jordens vänner
MoKS
Naturskyddsföreningen
Sportfiskarna
Svenska Brukshundklubben
Svenska Jägareförbundet
Svenska Kennelklubben
Sveriges ornitologiska förening
Svenska Turistföreningen
Sveriges 4H
Sveriges Hundungdom
Sverok
Koloniträdgårdsförbundet

Sömnens mysterier!
Föreläsare: Marianne Ors och Britt-Mari Jönsson
Överläkare vid Neurofysiologiska kliniken Skånes universitetssjukhus och 
sömnspecialist, respektive välkänd yogalärare.
En liten sömnskola för dig som har svårt att sova.
Sömndoktorn och yogaläraren ger sina bästa tips om hur du kan sova 
bättre. Hjärnan styr över både vår sömn och vakenhet, och sömnen 
förändras under livet.
Många människor sover dåligt och anledningen till detta kan vara många.
Marianne kommer att ta upp några av de vanligaste orsakerna till sömn-
störningar och framför allt vad man kan göra för att förbättra sin sömn.
Britt-Mari visar och berättar om yogans betydelse för välbefinnande och 
sömn.
Paus med munsbitar!
Tid: Onsdagen den 7 november, kl. 18.30   Pris: 175:-
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Välkommen till Natursnokarna!
Natursnokarna är Naturskydds-
föreningens familjeverksamhet. 
Hos oss upptäcker barn naturen 
tillsammans med sina vuxna.  
Alla är välkomna att prova på, men 
om ni uppskattar våra aktiviteter så 
uppskattar vi att ni är medlemmar  
i Naturskyddsföreningen.
Preliminärt program hösten 2018:
Slåtterdag i Modeshög 
19/8  kl. 11.00 – 13.00
Fladdermusträff med brasmys 
23/9  kl. 19.00 – ca 21.00
Rotfruktstema  
21/10  kl. 11.00 – 13.00
Pepparkaksbak över öppen eld 
18/11  kl. 11.00 – 13.00
Mer information ges på vår 
facebooksida ”Natursnokarna 
i Trelleborg” och på https://
trelleborg.naturskyddsforening.se


