
KURSPROGRAM
SKÅNE-BLEKINGE HÖSTEN 2021

Det tillkommer fler kurser under  hösten och på vår 
hemsida hittar du alltid det som är aktuellt just nu!

#Forma din framtid
www.studieframjandet.se



Aktiviteter förasylsökande

En meningsfull vardag

för människor i asylprocessen
Studiecirklar även för personer som fått 

uppehållstillstånd och vill lära sig mer

Ledare: Karin Werholt och Ann Nordlöf
Mer information och intresseanmälan:
Lotta Pedersen, 072-357 44 52, lotta.pedersen@studieframjandet.se

Studiefrämjandet startar 
kontinuerligt kurser för blivande 
adoptivföräldrar enligt 
Myndigheten för Familje-
rätt och Föräldraskapsstöd 
(MFoF:s) krav.

      Föräldraskap genom adoption

2021

Miljövänliga Veckan 
Miljövänliga Veckan som alltid är vecka 40 handlar sedan 
ett par år om att inspirera och uppmuntra varandra till att 
ta hand om våra saker, kläder och möbler för att minska 
konsumtionen av nya prylar. Naturskyddsföreningar runt 
hela Skåne-Blekinge ordnar bytardagar, informationsträffar 
m.m. Håll utkik på naturskyddsföreningen.se 

SKÅNE BLEKINGE

HUNDENS VECKA

Håll koll på din brukshundklubb under v 37. 
Många aktiviteter i Skåne och i Blekinge 
samlas under denna rubrik.
Studiefrämjandet anordnar flera digitala 
föreläsningar – missa inte detta!

Dista är Studiefrämjandet Skåne-Blekinges omfattande 
arbete för att nå en jämställd musikscen. 

Spelningar, replokaler, workshops, pepp för 
tjejer/kvinnor/icke-binära/transpersoner. 
Girls to the front! 

Mer information, se www.studieframjandet.se
Lär dig svenska på nya sätt 
Svenska i naturen, svenska på cykel eller naturvandringar 
på lätt svenska. 

Vara föräldrar i nytt land 
Öva svenska tillsammans med dina barn i ”Svenska för 
föräldralediga” eller prata om hur det är att vara förälder i 
våra kurser ”Älskade barn”. 

Vi har även studiecirklar inom ämnen såsom: 
 Föreningskunskap på lätt svenska 
 Arbetsmarknaden i Sverige (CV skrivande, 
   Nytt jobb i nytt land och Din privata 
   ekonomi) 
 Mot en hållbar framtid 
 Allt vi inte pratar om 

Vi erbjuder studiecirklar i Skåne  
och i Blekinge. Vill du gå en studiecirkel 
eller är du intresserad av att bli ledare hos oss? 

Kontakta oss för mer information: 
 Asma Shiekh Attieh
  0701-45 84 67, asma.shiekh.attieh@studieframjandet.se 
 Asli Demirtas
   0708-60 79 33, asli.demirtas@studieframjandet.se 
 Claudia Rebeggiani
   0736-96 75 60, claudia.rebeggiani@studieframjandet.se

NY I SVERIGE? 
Upptäck, prova och 
lär dig nya saker! 

www.studieframjandet.se/hundensvecka

DISTA – för en jämställd musikscen! 

tidsangivelser framträder på studions dataskärmar. Den som tror 
att sända radio bara är att välja några låtar och slänga ur sig lite 
tankar i micken har helt missat all planering och förarbete som 
ligger bakom en sändning. Samtidigt vill Gary avdramatisera den 
generella synen på att sända radio. 
 - ”Jag får ofta höra folk som hävdar att de inte har någon 
radioröst. Då svarar jag alltid: ännu bättre! Folk låter och uttrycker 
sig på olika sätt och det vill vi också spegla i våra kanaler”. 

WeRock FM har sänts från lokalerna 
på Studiefrämjandet sedan våren 
2021. Dels som webbradio dygnet 
runt på werockfm.com och dels 
på FM-bandet fyra dagar i veckan 
på frekvensen 91,6. Kanalen spelar 
främst klassiska rocklåtar som inte 
får utrymme i andra kanaler och 
som du kanske glömt att du har 
hemma i skivbacken. 
 - ”Häromdagen kom Hasse Skoglund (verksamhetsutveckla-
re på Studiefrämjandet och kontorsgranne med föreningen) in på 
rummet med tårar i ögonen och sa tack för att vi hade spelat en låt 
som han inte hade lyssnat på sedan sin ungdom”, berättar Gary.
Samtidigt som WeRock FM ger nostalgin ett stort utrymme vill de 
även vara ett skyltfönster för ny musik som snarare producerats i 

Nosaby än i Los Angeles. Varje vardag spelar de flera låtar under 
rubriken Studiefrämjandets Pick of the Day. Något som ligger helt 
i linje med föreningens båda hörnstenar; musik och lokal förank-
ring.

Föreningens andra kanal, Galaxy FM, präglas av dansanta och 
urbana musikstilar såsom house, reggae och trance. Liksom på 
rockanalen spelas både musik från tidigare årtionde och dagsfärs-
ka låtar, men Kristianstads närradio är mycket tillfreds med att 
inte syssla med hitlistor. 
 -”Som ideell förening driver vi våra kanaler utifrån den       
energi vi får av musiken. Vi har inga kopplingar till skivbolag som 
vill promota en viss låt eller sälja in en särskild artist. Vi spelar det 
vi tycker om”, förklarar Bogdan Samargiu, DJ och medlem i 
föreningen. 

Att samverka med Studiefrämjandet har gett föreningen nya 
möjligheter och deras primära fokus just nu är att få fler medlem-
mar som vill sända radio, eller på annat sätt bidra till att utveckla 
verksamheten. 

Vill du vara med? Kontakta Patrik Nilsson. 

Kärleken till musiken

Gary Melling är en av de drivande krafterna i Kristi-
anstads Närradioförening. Föreningens två kanaler,  
Galaxy FM och WeRock FM, sänds från föreningens  
lokal på Studiefrämjandet i Kristianstad. Oöverskådligt 
långa listor med låtfiler med noggrant utmarkerade

När Gary Melling får frågan varför han började 
med radio låter inte svaret vänta på sig.. Det har 
visserligen gått många år sedan Gary som tonår-
ing började experimentera med piratsändning i 
London, men drivkraften är den samma. 

TEXT: PATRIK NILSSON
arbetar med Kultur & Musik på
Studiefrämjandet Skåne Blekinge
+46 705 57 87 55
patrik.nilsson@studieframjandet.se

BILD: MARI GRANESKOG
arbetar med Djur, Natur och Kultur på
Studiefrämjandet Skåne Blekinge
+46 739 42 36 46
mari.graneskog@studieframjandet.se

Kristianstads Närradioförening



MALMÖKRISTIANSTAD

MUSIK

Spelar du tillsammans med 
andra och saknar en lokal? 
Vi har både utrustade lokaler och lokaler som ni 
själva utrustar. Ni bestämmer dagar och tider när 
ni vill vara där. Vill ni dela en lokal med några 
andra då går det också bra. 
Kontakt: Hasse Skoglund, 0739-423643.

Framtidsveckan genomförs av föreningar, 
studieförbund och organisationer i Kristian-
stads kommun. Framtidsveckans plattform 
är Agenda 2030, FN:s 17 hållbarhetsmål. 
Under temat ”hållbar omställning” är syftet 
med veckan att bidra till ett ännu mer 
hållbart Kristianstad.

DJUR, NATUR & MILJÖ
  Nordöstra Skånes Fågelklubb

NÖS Fågel Linnerundan och fågelskådning 
Start: 1, 8 ,15, 29 september kl 08.00 
Pris: Gratis 
Plats: Samling parkeringen, naturum Vattenriket 
Ledare: Evert Valfridsson 

Vi startar fågelcirkeln i Kristianstad 
Vi tittar närmare på vilka arter vi kan uppleva 
omkring oss i vår del av landet. Vi tränar på olika 
artkaraktärer så vi vet vad det är vi ser och hör. 
Start: Söndag 5 september kl 17.00 
Pris: 100 kr/150 kr för icke medlemmar 
Plats: Studiefrämjandet, V Storgatan 51 H i 
Kristianstad. 
Ledare: Evert Valfridsson 

Sträckskådning i Juleboda 
Start: Söndag 19 september kl 06.30 
Pris: Gratis 
Plats:  Samling Juleboda kl 06.30 
Ledare: Greger Flyckt 

Med Mats bland höststräcket vid Landön 
Start: Lördag 25 september kl 08.00 
Pris: Gratis 
Plats: Samling Landöns camping 
Ledare: Mats Johannesson 

EuroBirdwatch 21  
Start: Lördag 2 oktober kl 08.00 
Pris: Gratis 
Plats: Samling Norra Lingenäset  
Ledare: Emil Andersson Fristedt 
Vi tar oss ut bland fåglarna på delar av Näsby fält 
i de nordliga delarna av Kristianstad tätort längs 
bl.a. Araslövssjön. 

Start: Söndag 3 oktober kl 08.00 
Pris: Gratis 
Plats: Samling vid plattformen i Friseboda 
Ledare: Jan Linder 
Kom till plattformen i Friseboda och se vad 
denna höstförmiddag har att erbjuda!

DJUR, NATUR & MILJÖ
Jägarskolan 
För dig som vill ta jägarexamen. Jägarskolan 
är den kompletta utbildningen för dig som vill 
lära dig mer om jakt – och med siktet inställt på 
Jägarexamen. Mer information, se hemsidan. 
Start: våren 2022 - intresseanmälan 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Ledare: Johan Olsson 

Miljöantropologi, distans 
Kan vår syn på naturen påverka hur vi behandlar 
den? Kursen riktar sig till personer som är nyfikna 
och vill få ett miljöantropologiskt perspektiv på 
natur- och miljödebatten. 
Ledare: Louise Nevander
Start 11 nov  to  18.00-19.30  2 ggr  395 kr 

Svampkurs, blandad nivå - distans 
Videoföreläsningar (enskilt) och tre digitala sam-
mankomster tillsammans i grupp. 
Ledare: Louise Nevander 
Start 6 okt  on  18.00-18.45  3 ggr  625 kr 
Start 27 okt  on  19.00-19.45  3 ggr  625 kr 

Svampkurs för nybörjare 
Ledare: Edward Kapusta 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö (teori 4 ggr) och 
utomhus (exkursion 4 ggr). 
Start 14 sept  ti  18.30-21.00  8 ggr  1 300 kr 
Start 16 sept  to  18.30-21.00  8 ggr  1 300 kr 

Svampkurs, fortsättning 
Ledare: Edward Kapusta 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö (teori 2 ggr) och 
utomhus (exkursion 3 ggr). 
Start 21 okt  to  18.30-21.00  5 ggr  815 kr

HÄLSA FÖR KROPP & SJÄL

Självförsvar - självförtroende, workshop
Kursen vänder sig till alla vuxna samt till förälder 
tillsammans med eget barn 13-17 år. 
Ledare: Karianne Esseveld 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Start 30 okt  lö  11.30-14.00  1 gång  250 kr 
Start 20 nov  lö  11.30-14.00  1 gång  250 kr

KONST & HANTVERK

Manga- och serieteckning 8-15 år, blandad nivå 
Ledare: Diana Davidsson 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Start 21 sept  ti  18.30-20.00  8 ggr  995 kr 
Start 22 sept  on  18.30-20.00  8 ggr  995 kr 
Start 23 sept  to  18.30-20.00  8 ggr  995 kr 

Teckning för vuxna, grundkurs 
Ledare: Caroline Eklund 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Start 24 okt  sö  15.30-18.30  5 ggr  1 275 kr

   STF Svenska Turistföreningen Östra Skåne 

Vedema strövområde 
Start: Torsdag 2 september kl 10.00 
Pris: Gratis 
Plats: Samling parkeringen väg 24 i Vedema 
Ledare: Anita Persson 

Vandring Laxbro
Vandring längs Rökeån i både bok o barrskog 
Start: Lördag 4 september kl 10.00 
Pris: Gratis 
Plats: Samling Laxbro 
Ledare: Anita Martinsson 

Vandringens dag med två vandringar 
Vandring mestadels på skogsvägar.
Linnérundan (6 km)
Start: Lördag 11 september kl.10.00  
Pris: Gratis 
Plats: Samling naturums parkering 
Ledare: Arna Östh 

Mot Ekenabben, 9 km
Start: Lördag 11 september kl 10.00 
Pris: Gratis 
Plats: Samling naturums parkering 
Ledare: Bengt Klingheim 

Vandring Osby 
Vandring längs Osbysjöns östra del.
Start: Söndag 12 september kl 10.00 
Pris: Gratis 
Plats: Samling Osbysjön vid statyerna 
Apan och Kaninen 
Ledare: Sara och Bengt Olsson 

Vandring Christinehof Hallamölla 
Vi går till Hallamölla för att njuta av vattenfallet 
och passerar alunbruket. 
Start: Söndag 19 september kl 10.00 
Pris: Gratis 
Plats: Samling slottsparkeringen Christinehof 
Ledare: Rune Lindekranz 

Vandra i Sjöriket Arkelstorp
Vi vandrar längs den nya leden på stigar, broar, 
spänger och stenhällar. 
Start: Lördag 2 oktober kl 10.00 
Pris: Gratis 
Plats: Samling på parkeringen mittemot affären.        
Ledare: Mari Graneskog 

Bildvisning från vandringar Kungsleden och 
Padjelantaleden 
Vackra bilder från de svenska fjällen.
Start: Torsdag 25 november kl 18.00 
Pris: Gratis 
Plats: Studiefrämjandet, V Storgatan 51 H i 
Kristianstad 

21-23 september 202121-23 september 2021
KRISTIANSTADKRISTIANSTAD

    
DANS & RÖRELSE
Alla kan dansa, bara vi vågar! 
Gratis prova-på/kick-off 
Välkommen nya och tidigare deltagare till en 
gemensam prova-på/kick-off. 
Start: Tisdag 14 september kl 18.30-19.30. Däref-
ter kan du anmäla dig till kurs som passar dig. 
Ledare: Isabel Ornstein Mecklenburg 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Sista anmälan: 7 september

Alla kan dansa, bara vi vågar! 
Vuxen, blandad nivå 
Ledare: Isabel Ornstein Mecklenburg 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Start 28 sept  ti  18.00-19.30  10 ggr   995 kr 
Start 28 sept  ti  19.45-21.15  10 ggr  995 kr

Bröllopsvals 
Ledare: Sven Olle Svensson 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Start 21 aug  lö  11.15-14.30  1 gång  475 kr 
Start 18 sept  lö  11.15-14.30  1 gång  475 kr 
Start 23 okt lö  11.15-14.30  1 gång  475 kr 
Start 27 nov  lö  11.15-14.30  1 gång  475 kr 
Kursdatum år 2022, se hemsidan.

Dans och rörelse, kurs för dig som är 55+ 
Ledare: Paulina Rosson 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Start 21 okt  to  11.30-12.30  8 ggr  550 kr 

Foxtrot, vals, tango - nybörjare 
Ledare: Sven Olle Svensson 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Start 10 okt  sö  18.00-19.30  9 ggr  925 kr 
Start 10 okt  sö  19.45-21.15  9 ggr  925 kr

Latinmix, danskurs för dig som är 55+ 
Ledare: Paulina Rosson 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Start 21 okt  to 12.45-13.45  8 ggr  550 kr 

Orientalisk magdans, kurs för dig som är 55+ 
Ledare: Paulina Rosson 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Start 21 okt  to  10.15-11.15  8 ggr  550 kr 

Samba, rumba, cha-cha - nybörjare 
Ledare: Sven Olle Svensson 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Start 10 okt  sö  16.15-17.45  9 ggr  925 kr

MUSIK
Klarinett, Saxofon, Trummor - start v. 39.
Akustisk gitarr, Elbas, Elgitarr - start v. 39-40.
Nivåbeskrivning, se respektive kurs på hemsidan.
Trummor max 2 deltagare/kurs.
Övriga instrument 3-4 deltagare/kurs. 

Akustisk gitarr, tonår 15-17 år
Ledare: Erik Wall
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare ti 17.45-18.30 10 ggr 1 795 kr
Nybörjare to 19.30-20.15 10 ggr 1 795 kr

Akustisk gitarr, vuxen
Ledare: Erik Wall, John Ström
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare ti 18.30-19.15 10 ggr 1 795 kr
Nybörjare ti 19.30-20.15 10 ggr 1 795 kr
Nybörjare on 19.30-20.15 10 ggr 1 795 kr
Nybörjare to 18.30-19.15 10 ggr 1 795 kr
Nybörjare to 20.15-21.00 10 ggr 1 795 kr
Nivå 1 ti 20.15-21.00 10 ggr 1 795 kr
Nivå 1 on 20.15-21.00 10 ggr 1 795 kr
Nivå 1 to 17.45-18.30 10 ggr 1 795 kr
Nivå 2 on 18.30-19.15 10 ggr 1 795 kr

Elbas, från 16 år - vuxen
Ledare: Mattias Wiborn
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare on 18.00-18.45 10 ggr 1 795 kr
Nivå 1 on 19.00-19.45 10 ggr 1 795 kr

Elgitarr, tonår 15-17 år
Ledare: Erik Wall
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare må 17.45-18.30 10 ggr 1 795 kr

Elgitarr, vuxen
Ledare: Erik Wall
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare må 19.30-20.15 10 ggr 1 795 kr
Nybörjare må 20.15-21.00 10 ggr 1 795 kr
Nivå 1 må 18.30-19.15 10 ggr 1 795 kr

Klarinett, barn 10-15 år
Ledare: Ludvig Nordgren
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare må 17.45-18.30 10 ggr 1 795 kr

Saxofon, barn 10-15 år
Ledare: Ludvig Nordgren
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare må 18.30-19.15 10 ggr 1 795 kr

Saxofon, från 16 år – vuxen
Ledare: Ludvig Nordgren
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare må 19.30-20.15 10 ggr 1 795 kr
Nivå 1 må 20.15-21.00 10 ggr 1 795 kr

Trummor, barn 10-15 år
Ledare: Ulf Göransson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare må 17.00-17.45 10 ggr 1 895 kr
Nybörjare ti 16.15-17.00 10 ggr 1 895 kr
Nybörjare ti 17.00-17.45 10 ggr 1 895 kr

Trummor, från 16 år – vuxen
Ledare: Ulf Göransson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare må 18.30-19.15 10 ggr 1 895 kr
Nybörjare må 20.00-20.45 10 ggr 1 895 kr
Nybörjare ti 18.30-19.15 10 ggr 1 895 kr
Nybörjare ti 19.15-20.00 10 ggr 1 895 kr
Nybörjare ti 20.00-20.45 10 ggr 1 895 kr
Nivå 2 må 19.15-20.00 10 ggr 1 895 kr
Nivå 3 ti 17.45-18.30 10 ggr 1 895 kr
Nivå 4 må 17.45-18.30 10 ggr 1 895 kr
Nivå 5 må 16.15-17.00 10 ggr 1 895 kr

Heja-kören
Gratis prova-på/Kick-off
Välkommen nya och tidigare korister till en 
gemensam prova-på/kick-off!
Onsdag 29 september kl 18.00-20.15
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Sista anmälan: 26 september

Körsång för kvinnor/icke-binära
Förbättra din sångteknik och lär dig sjunga i 
grupp! Här med fokus på modern musik.
Körledare: Paulina Pettersson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 6 okt on 18.00-20.15    10 ggr     600 kr

Mer information och anmälan: 
www.studieframjandet.se

”Spela för livet” är för dig som är 55+ och 

vill spela i ett rockband eller lära dig spela 

ukulele, allt under ledning av Fredrik ”Figge” 

Savbrant. Det finns också möjlighet till 

enskild undervisning, utöver ensemblespel 

där vi spelar goa låtar tillsammans.

Mer information: www.studieframjandet.se 
eller maria.lundberg@studieframjandet.se

SPELA FÖR LIVETSPELA FÖR LIVET

Foto: Paulina Rosson

Jägarskolan 
För dig som vill ta jägarexamen. Jägarskolan 
är den kompletta utbildningen för dig som vill 
lära dig mer om jakt – och med siktet inställt på 
Jägarexamen. 
Start: Löpande under året. 
Plats: Lyckeby, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, 
Kristianstad

OBS! 2 tillfällen



NAVIGATION & SJÖLIV
Båtförarintyg, distans
Ledare: Anders Mattsson
Start 1 sept on 18.30-21.00   6 ggr 1 700 kr
Start 12 okt ti 18.30-21.00   6 ggr 1 700 kr

Kustskepparintyg, distans
Ledare: Anders Mattsson
Start 13 okt on 18.30-21.00   8 ggr 1 900 kr

SRC/VHF-certifikat båtradiokommunikation, 
distans
Ledare: Anders Mattsson
Start 21 sept ti 18.30-21.00   3 ggr 800 kr
Start 23 nov ti 18.30-21.00   3 ggr 800 kr

SPRÅK & RESANDE
Nivåbeskrivning - se respektive kurs på hemsidan.

Danska, nybörjare
Ledare: Karina Nielsen
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 22 sept on 17.45-19.15 10 ggr 1 900 kr

Danska, lätt konversation
Ledare: Karina Nielsen
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 22 sept on 19.15-20.45 10 ggr 1 900 kr

Engelska, nybörjare
Ledare: Karina Nielsen
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 21 sept ti 17.45-19.15 10 ggr 1 900 kr

Engelska, lätt konversation
Ledare: Karina Nielsen
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 21 sept ti 19.15-20.45 10 ggr 1 900 kr

Svenska för dansktalande, lätt konversation 
- distans
Ledare: Karina Nielsen
Start 23 sept to 20.00-21.30 10 ggr 1 900 kr

YSTAD BLEKINGE 

KONST & HANTVERK
Måla i olja
Denna kurs vänder sig till dig som vill måla i olja, 
oavsett om du är nybörjare eller har målat förut.  
Genom teori och praktik får du verktyg, tips och 
inspiration för att utvecklas med utgångspunkt 
från var du befinner dig i din skapandeprocess. 
Materialkostnad kan tillkomma.
Start: Tisdag 7 september kl 17.30-20.30
Pris: 1 695 kr/ 5 ggr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Ledare: Fredrik Jensner

Akvarell från början och lite till
Via teori och praktiska övningar får du en grund-
läggande kunskap och kan komma i gång med 
ditt skapande i vatten och färg.
Kursen vänder sig till dig som inte målat förut 
men passar även dig som redan prövat på, men 
vill få råd och tips i ditt kreativa skapande. 
Materialkostnad kan tillkomma.
Start: Torsdag 23 september kl 10.00-12.15
Pris: 1 495 kr/ 6 ggr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Ledare: Lars Lonhage

LÄSA, SKRIVA & TALA
Nybörjarkurs i kreativt skrivande
Lär dig grunderna och knepen i det kreativa 
skrivandet. Vare sig du vill skriva av dig, berätta 
om ditt liv eller skriva fiction så kommer du i den 
här kursen få olika verktyg som ger dig en grund-
läggande plattform i din tankesmedja.
En penna och ett block räcker, men den som vill 
får gärna ta med egen dator. Kursen är planerad 
att gå varannan onsdag. 
Start: Onsdag 22 september kl 12.00-14.15
Pris: 795 kr/ 5 ggr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Ledare: Ingrid Brink

FÖRELÄSNINGAR
De baltiska staterna
Så säger vi ofta när vi avser Estland, Lettland och 
Litauen, och vi behandlar dem som en enhet.
I flera hundra år var Sverige djupt engagerat i det 
baltiska området. Följ med på bildvisning genom 
historien fram till nutid.
Start: Onsdag 17 november kl 18.30-20.00
Pris: 150 kr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Föreläsare: Curth Sjöholm

Konst och demokrati
Idag utgör konst och konstnärlig frihet en ovärd- 
erlig del i varje demokratiskt samhälle.
I konstens namn praktiseras yttrandefrihet och 
fenomen i tiden såväl som samhällets värdering-
ar fångas, diskuteras och problematiseras. Inte 
sällan bidrar konsten till att vidare steg i demo-
kratisk riktning tas. Men hur hamnade vi här? När 
började konsten att bli mer demokratisk? För 
att besvara den frågan måste vi göra en historisk 
tillbakablick och förhoppningsvis kommer vi i 
slutet av vår konsthistoriska resa att ha en bättre 
förståelse för konstens betydelse för demokratins 
utveckling. Men även för det faktum att demo-
krati utgör en förutsättning för många konstnärer 
att verka.
Start: Torsdag 21 oktober kl 18.30-20.00
Pris: 150 kr 
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Föreläsare: Desirée Lennklo

Färger och pigment ur ett konstnärsperspektiv
Från de tidiga grottmålningarna med jordfärger 
till moderna syntetiska färger på tub, via epoker 
som romartid och renässans, får vi inblick i färg-
pigmentens ursprung samt hur de genom tiderna 
har blandats med olika medium/bindemedel, 
oftast av konstnärerna själva.
Följ med på en bildvisning med verk från gotik 
till nutid.
Start: Torsdag 16 september kl 13.30-15.00
Pris: 150 kr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Föreläsare: Lars Lonhage

DJUR, NATUR & MILJÖ
Hundägare! Vilket är ditt intresse?  
Vill du gå valpkurs, lära mer om agility, rally, no-
sework, vallning, lydnad eller annat kul med din 
hund? Eller funderar du på att skaffa hund?  
Vill du utveckla ditt hundintresse och kunnande 
tillsammans med andra och med våra duktiga 
instruktörer så hör av dig till oss på Studiefräm-
jandet eller kika in på vår hemsida så guidar vi 
dig rätt! 
Vi erbjuder tillsammans med Blekinges hund-
klubbar ett brett utbud av studiecirklar. Vi sam-
verkar även kring lägerverksamhet för special-  
intressen i olika grenar och kring föreläsningar 
och andra aktiviteter.   
I samarbete med lokalklubbar i Blekinge: 
Svenska Brukshundklubben, Svenska Kennel-
klubben och Sveriges Hundungdom  

  Friluftsfrämjandet  
Exempel på aktiviteter tillsamman med Frilufts-
främjandets lokalavdelningar i Blekinge: 
  Guidade vandringar  
 Guidade turer med kajak, cykel och långfärds-  
  skridskor
 Äventyrliga familjen 
 Föreläsningar 
 Mulle och annan familj-/barnverksamhet 

Långfärdsskridskor - Guidade turer när isarna 
bär. Vi erbjuder även studiecirklar om säkerhet 
och isar samt lärarledda kvällar med åkteknik 
och visning av utrustning på Ronneby Is-arena en 
dag i veckan (planerat tisdagar kl 19.00-20.00).  
Torsdagspaddling - Guidade turer med kajak, 
torsdagar kl 18.00 från juni till september. 

  Naturskyddsföreningen 
Anordnar föreläsningar, klädbytardagar, miljö-
vänliga veckan, klimat och miljöträffar, natur-
snokträffar-familj-/barnverksamhet, vandringar. 

  Svenska Turistföreningen 
Har guidade vandringar, cykelturer, kurs i fjäll-
vandring, svampplockning.  

  Blekinges Ornitologiska Förening 
Vi samarbetar med flera olika ornitologiska 
klubbar som har aktiviteter som fågelexkursioner, 
fågelskådning, inne-möten med föreläsare och 
filmvisningar. 

SPELKULTUR
Intresserad av rollspel, lajv, brädspel, schack, LAN, sömnad av dräkter, figurmålning, 
olika kortspel eller annat inom spel? Vi anordnar studiecirklar, event och kulturpro-
gram samt samarbetar med föreningar runt om i Skåne-Blekinge kring spelkultur. 
Du kan även starta egna kamratcirklar där vi kan hjälpa till med bland annat lokaler, 
material och kontakt med Sverok, som är en av våra medlemsorganisationer och 
som arbetar med spelkultur.

Jägarskolan 
För dig som vill ta jägarexamen. Jägarskolan 
är den kompletta utbildningen för dig som vill 
lära dig mer om jakt – och med siktet inställt på 
Jägarexamen. 
Start: Löpande under året. 
Se vår hemsida för mer information eller kontakta 
blekinge@studieframjandet.se 
Plats: Lyckeby, Karlskrona, Ronneby, 
Karlshamn, Kristianstad 

     

     

     

     

i Kristianstadi Kristianstad
Tornerspel

Lördag 11/9 kl 11 & kl 15
Söndag 12/9 kl 14

Plats: Tivoliparken i 
Kristianstad

Inträde barn 4-16 år 100 kr, 
vuxen 150 kr, barn under 3 
år gratis. Betala med swish 

eller kontant.

Vi bjuder på en fartfylld och 
underhållande tillställning 

för hela familjen med riddare, 
hästar och gycklare. Riddarna 
kommer göra upp om ära och 

berömmelse, de kommer 
visa sin skicklighet med 

vapen och häst.

Det kommer vara begränsat antal deltagare 
i kurserna och avstånd mellan stolarna 
samt handsprit på borden!



Starta en kamratcirkel
Är ni en grupp och har en idé om vad ni vill göra eller lära er? 
Vi på Studiefrämjandet hjälper er att komma igång - alla är 
välkomna!
I kamratcirkeln utvecklas och lär vi oss tillsammans. Vi blir 
kreativa, känner oss delaktiga, tränar upp vår lyhördhet och drar 
nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Kultur, natur 
eller samhällsfrågor? Det mesta kan fungera!
Mer information, ring 076-10 96 222.

Våra medlemsorganisationer
Mer än en miljon människor är medlemmar i någon av de organisationer som står bakom 
Studiefrämjandet, samtliga partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna.

Får du friskvårdsbidrag av din 
arbetsgivare?
Anmäl dig till en eller kanske flera lämpliga kurser beroende på 
vad du är intresserad av och hur stort ditt bidrag är. Tag ut ett 
kvitto, från exempelvis Internetbanken, när du betalt din avgift 
och lämna som  underlag till din arbetsgivare. Vid eventuella 
frågor kan du kontakta oss. 
Telefon 076-10 96 222, skaneblekinge@studieframjandet.se

KURSANMÄLAN   
www.studieframjandet.se

VÄRT ATT VETA
Vår telefonväxel 076-10 96 222 är öppen 
måndag-torsdag 10.00-19.00. 
Övriga öppettider svarar vi om vi har möjlighet.

Anmäl dig så här
Anmäl dig gärna via vår webbplats. Det går också bra att 
ringa, besöka oss eller skicka e-post till  
skaneblekinge@studieframjandet.se. 

Start och kallelse
En till tre veckor före den planerade starten får du en 
skriftlig kallelse (e-post). Med kallelsen följer en faktura 
på kursavgiften.

Delbetalning
Om du vill dela upp din avgift på två delbetalningar, var 
vänlig kontakta oss! Du kan inte få delbetalning på avgifter 
under 1 000 kronor. Delbetalning kostar inget extra.

Betalning
Din avgift skall betalas via internet eller bankgiro innan 
din cirkel/kurs startar. Tänk på att vi inte kan ta emot din 
betalning på kursstället.

Anmälningsvillkor
Din anmälan är bindande men om du av någon anled-
ning vill eller måste avanmäla dig gäller distans- och 
hemförsäljningslagen, vi följer konsumentlagstiftningen. 
För fullständig information om avanmälningsregler se 
vår hemsida www.studieframjandet.se (Om oss).

Inställd studiecirkel/kurs, workshop eller 
föreläsning
Se information på vår hemsida eller ring 076-10 96 222.

Intyg
Kursintyg ges på begäran i direkt anslutning till avslutad 
kurs om du varit närvarande minst 75 % av studietiden. 
Se information på vår hemsida eller ring 076-10 96 222.

Olycksfallsförsäkring
Som deltagare är du försäkrad på väg till och från samt 
under pågående kurs.

Studiematerial och studietid
I avgiften för ditt arrangemang ingår inte alltid studie-
litteratur eller eventuellt material. Studiecirkelns/kursens 
längd anges normalt i studietimmar. En studietimme är 
45 minuter.

Under 18 år
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för 
att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren 
och genomföra din bokning intygar du att du har måls-
mans tillstånd.

GDPR, The General Data Protection Regulation
Se information på vår hemsida.

Reservation
Studiefrämjandet förbehåller sig rätten till ändringar samt 
reserverar sig för eventuella tryckfel i kursprogrammet.
P.g.a. covid-19 kan vissa kursstarter eventuellt komma att 
flyttas fram i tid. Se hemsidan för aktuell information.

HÄR FINNS VI
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
Telefon: 076-10 96 222
Vår telefonväxel är öppen måndag - torsdag 
10.00-19.00. Övriga öppettider svarar vi om vi har 
möjlighet.

Studiefrämjandet i Malmö
Post-/besöksadress: Ystadsgatan 53 D, 
214 44 Malmö
E-post: malmo@studieframjandet.se
Öppettider reception: Måndag - torsdag 17.30-
22.00, fredag stängt, lördag 11.00-17.00, söndag 
13.00-22.00.

Studiefrämjandet i Lund
Besöksadress: Mejeriet, Stora Södergatan 64, 
222 23 Lund
E-post: lund@studieframjandet.se

Studiefrämjandet i Kristianstad
Post-/besöksadress: Västra Storgatan 51 H, 
291 31 Kristianstad
E-post: kristianstad@studieframjandet.se
Öppettider kontor: Måndag - torsdag 10.00-12.00. 
Övrig tid enligt överenskommelse.

Studiefrämjandet i Ystad
Post-/besöksadress: Lilla Västergatan 30 A, 
271 35 Ystad
E-post: ystad@studieframjandet.se
Öppettider kontor: Måndag - torsdag 09.30-14.30, 
fredag stängt.

Studiefrämjandet i Eslöv
Post-/besöksadress: Storgatan 13, 241 30 Eslöv
E-post: eslov@studieframjandet.se

Studiefrämjandet i Helsingborg
Post-/besöksadress: Järnvägsgatan 41, 
252 25 Helsingborg
E-post: helsingborg@studieframjandet.se

Studiefrämjandet i Hässleholm
Post-/besöksadress: Vattugatan 2, 
281 31 Hässleholm
E-post: hassleholm@studieframjandet.se

Studiefrämjandet i Klippan
Post-/besöksadress: Ängelholmsgatan 9, 
264 33 Klippan
E-post: klippan@studieframjandet.se

Studiefrämjandet i Ronneby
Post-/besöksadress: Västra Torggatan 1, 
372 30 Ronneby
E-post: blekinge@studieframjandet.se

För information om kontaktuppgifter till 
personal/handläggare, se hemsidan.

Lokaler för uthyrning
Den största delen av Studiefrämjandets verksamhet bedrivs på 
kvällstid, varför vi på några orter kan ha möjlighet att till viss del 
dagtid och även kvällstid, erbjuda undervisnings-, dans- och 
musiklokaler i olika storlekar till förhyrning till föreningar, före-
tag och privatpersoner, både för enstaka dagar samt för kortare 
eller längre perioder.
I Malmö finns en större samlingssal som kan användas till 
konferenser, möten, presentationer och kulturella evenemang.
Vi hyr dock inte ut våra lokaler till fester och politiska möten.
Ta gärna kontakt med oss så kan vi berätta vilka uthyrnings- 
alternativ som finns på din ort, telefon 076-10 96 222, 
skaneblekinge@studieframjandet.se


