KURSPROGRAM
SKÅNE-BLEKINGE HÖSTEN 2020

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

DANS & RÖRELSE

Studiefrämjandet i Malmö
Postadress: Box 10056, 200 43 Malmö
Besök: Ystadsgatan 53, Malmö
E-post: malmo@studieframjandet.se
Öppettider reception: Måndag - torsdag 16.00-22.00
Fredag stängt Lördag 11.00-17.00 Söndag 13.00-22.00

Alla kan dansa – gratis prova-på
Nybörjare och fortsättare i ett gemensamt prova-på-pass tisdag 8 september kl. 18.30-20.00.
Därefter väljer du nivå.
Ingen föranmälan behövs till prova-på-gången.
Ingen avgift.
Ledare: Isabel Ornstein Mecklenburg
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö - Välkommen!

Malmö/
Lund

Studiefrämjandet i Lund
Post-/besöksadress: Fabriksgatan 2 A, 222 37 Lund
E-post: lund@studieframjandet.se
Öppettider kontor: Måndag - torsdag 09.00-16.00,
fredag stängt.

Alla kan dansa, v uxen - nybörjare
Ledare: Isabel Ornstein Mecklenburg
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 22 sept ti		 19.45-21.15		 10 ggr

1 250 kr

Alla kan dansa, v uxen - fortsättning
Ledare: Isabel Ornstein Mecklenburg
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 22 sept ti		 18.00-19.30		 10 ggr

1 250 kr

Bröllopsvals

Ledare: Sven Olle Svensson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 22 aug lö		 11.15-14.30		 1 gång
Start 19 sept lö		 11.15-14.30		 1 gång
Start 24 okt lö		 11.15-14.30		 1 gång
Start 21 nov lö		 11.15-14.30		 1 gång

450 kr
450 kr
450 kr
450 kr

595 kr

Dans och rörelse, för dig som är 60+
Ledare: Paulina Rosson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 24 sept to 11.30-12.30 		 10 ggr

595 kr

Foxtrot, vals, tango - nybörjare
Ledare: Sven Olle Svensson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 11 okt sö		 18.15-19.45 10 ggr

975 kr

Latinmix , danskurs för dig som är 60+
Ledare: Paulina Rosson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 24 sept to		 12.45-13.45		 10 ggr

595 kr

Orientalisk magdans 60+

Ledare: Paulina Rosson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 23 sept on 10.30-11.30		 10 ggr

Samtliga instrumentkurser i Malmö startar
vecka 39.
Nivåbeskrivning se respektive kurs på hemsidan.
Max 3-4 deltagare/kurs.

Akustisk gitarr, barn 10-14 år

Bära-babydans för föräldralediga
Ledare: Paulina Rosson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 24 sept to		 10.15-11.15		 10 ggr

MUSIK

Ledare: John Ström
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nivå 1			
on 17.45-18.30 10 ggr

1 795 kr

Ledare: John Ström
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nivå 1			
on 19.15-20.00 10 ggr 1 795 kr

Akustisk gitarr, v uxen

10 ggr
10 ggr
10 ggr
10 ggr
10 ggr
10 ggr
10 ggr
10 ggr
10 ggr

Ledare: Erik Wall
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare
må 17.30-18.15 10 ggr
Nybörjare
to
19.15-20.00 10 ggr
Nivå 1
må 18.15-19.00 10 ggr

1 795 kr
1 795 kr
1 795 kr

Klarinett, fr. 16 år – v uxen

Akustisk gitarr, tonår 13-17 år

Ledare: Erik Wall, John Ström
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare
må 19.15-20.00
Nybörjare
ti
17.30-18.15
Nybörjare
ti
19.15-20.00
Nybörjare
ti
20.00-20.45
Nybörjare
to 18.15-19.00
Nybörjare
to 20.00-20.45
Nivå 1			
må 20.00-20.45
Nivå 1			
ti
18.15-19.00
Nivå 1			
on 20.00-20.45

Elgitarr, v uxen

Ledare: Lars Pettersson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare
on 17.00-17.45 10 ggr
Nivå 1
on 19.30-20.15 10 ggr

1 795 kr
1 795 kr

Saxofon, fr. 16 år – v uxen

Ledare: Lars Pettersson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare
on 18.45-19.30 10 ggr
Nivå 2
on 17.45-18.30 10 ggr

1 795 kr
1 795 kr

1 795 kr
1 795 kr
1 795 kr
1 795 kr
1 795 kr
1 795 kr
1 795 kr
1 795 kr
1 795 kr

Ledare: Jerker Allgulander
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare
må 17.30-18.15 10 ggr
Nybörjare
må 18.15-19.00 10 ggr
Nivå 1			
må 19.00-19.45 10 ggr

1 795 kr
1 795 kr
1 795 kr

595 kr

975 kr

KURSER PÅ DISTANS

Mindfulness – här och nu

Båtförarintyg distans

Ledare: Helen Stenbeck-Rosquist
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 22 sept sö 16.30-18.00 8 ggr

995 kr

1 gång
1 gång
1 gång
1 gång

SPELA FÖR LIVET
”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

1 725 kr
1 725 kr

Kustskepparintyg distans

Själv försvar - själv förtroende,
workshop

Ledare: Karianne Esseveld
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 3 okt lö
11.30-14.00
Start 17 okt lö
11.30-14.00
Start 7 nov lö
11.30-14.00
Start 28 nov lö
11.30-14.00

Ledare: Anders Mattsson
Start 26 aug on 18.30-21.00 6 ggr
Start 15 sept ti 18.30-21.00 6 ggr
Ledare: Anders Mattsson
Start 7 okt
on 18.30-21.00 8 ggr

250 kr
250 kr
250 kr
250 kr

DJUR, NATUR & MILJÖ
Svampkurs för nybörjare

Ledare: Edward Kapusta
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö (teori 4 ggr) och
utomhus (exkursion 4 ggr).
Start 8 sept ti 18.30-21.00 8 ggr
1 300 kr
Start 10 sept to 18.30-21.00 8 ggr
1 300 kr

1 995 kr

SRC/VHF-certifikat,
båtradiokommunikation distans
Ledare: Anders Mattsson
Start 25 aug ti 18.30-21.00 3 ggr
Start 27 okt ti 18.30-21.00 3 ggr

795 kr
795 kr

Mindfulness – här och nu distans
Ledare: Helen Stenbeck-Rosquist
Start 13 okt ti 18.30-20.00 8 ggr

995 kr

Spanska inför resan distans

Ledare: Carolina Calderón
Start 6 okt ti/to 18.00-19.30 10 ggr
Start 10 nov ti/to 18.00-19.30 10 ggr

1 125 kr
1 125 kr

Svampkurs, fortsättning

Ledare: Edward Kapusta
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö (teori 1 gång) och
utomhus (exkursion 4 ggr).
Start 15 okt to 18.30-21.00 5 ggr
815 kr

Svampplockning – nybörjare/
fortsättning

Ledare: Louise Nevander
Plats: Lund med omnejd (teori inne 2 ggr och
exkursion ute 3 ggr)
Start 3 sept to 18.00-20.30 5 ggr
1 100 kr

KONST & HANTVERK
Manga- och serieteckning 8-15 år,
nybörjare
Ledare: Diana Davidsson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 17 sept to 18.30-20.00 8 ggr

995 kr

Manga- och serieteckning 8-15 år,
fortsättning

Elbas, v uxen

Samba, rumba, cha-cha - nybörjare
Ledare: Sven Olle Svensson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 11 okt sö		 16.30-18.00		 10 ggr

HÄLSA FÖR KROPP & SJÄL

Jägarskolan i Lund

För dig som vill ta jägarexamen.
Start: 13 oktober
Avgift : 3 300 kr/20 ggr
Litteratur: 745 kr
Plats Lund
Ledare: Johan Olsson

KÖRLEDARE SÖKES
Studiefrämjandet har för avsikt att starta ny kör verksamhet i Malmö
och söker därför en körledare.
Vi tänker att kören ska vara för vuxna och att verksamheten ska genomföras inom folkbildningens ramar. Kören kommer träffas i Studiefrämjandets lokaler och med planerad start vårterminen 2021.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att vara med i en kör och att du kan
spela ett ackordinstrument. Du behöver inte ha erfarenhet av att leda
en kör sedan tidigare.
Är du intresserad? Skicka din ansökan med CV till:
Lotta Pedersen, lotta.pedersen@studieframjandet.se

Ledare: Diana Davidsson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 16 sept on 18.30-20.00 8 ggr

995 kr

Teckning för v ux na, grundkurs
Ledare: Caroline Eklund
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 27 sept sö 14.30-17.30 5 ggr

1 525 kr

Föräldraskap genom adoption
Studiefrämjandet startar kontinuerligt kurser för blivande
adoptivföräldrar enligt
Myndigheten för Familjerätt
och Föräldraskapsfrågors
(MFoF:s) krav.

20 20

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

Trelleborg
Är du asylsökande?
Kom till oss och lär dig svenska
Svenska

Post-/besöksadress:
Kontinentgatan 2, 231 42 Trelleborg
E-post: trelleborg@studieframjandet.se
Öppettider kontor:
Måndag - fredag 08.00-14.00.
Övrig tid enligt överenskommelse.

FÖRELÄSNINGAR

HÄLSA FÖR KROPP & SJÄL

Jägarskolan

Kundaliniyoga – yoga för alla

6 studietimmar, 2 gånger i veckan på dagtid
med erfaren lärare.
- Nybörjare
- Avancerad nivå
Start September
Plats Malmö

Blandade grupper
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.

Vi erbjuder även cirklar inom olika
ämnen såsom:

Start 15 sept ti 18.00-19.30 10 ggr 1 150 kr
Start 16 sept on 18.30-20.00 10 ggr 1 150 kr
Plats: Kontinentgatan 2, Trelleborg
Ledare: Britt-Mari Jönsson

• Älskade Barn på olika språk
• Du valde Sverige
• Nytt jobb i nytt land
• Allt vi inte pratar om

Ystad

För dig som vill ta jägarex amen
Jägarskolan är den kompletta utbildningen för
dig som vill lära dig om jakt. Bengt och Daniel,

Skogen i Gabelljung

Söndagen den 20 september kl. 11.00 -13.00.
Natursnokarnas arrangemang.

Börringe mad, fåglar och djurliv
Söndagen den 27 september kl. 09.00,
ett arrangemang för alla.

Klädbytardag

Lördagen den 3 oktober kl. 12.00-15.00.
För mer information se vår hemsida eller
Naturskyddsföreningen Trelleborgs hemsida.

erfarna jägare och ledare, fortsätter i höst att
hålla i den uppskattade jägarutbildningen.
Vi använder oss av materialet ”Jägarskolan”
som är nytt från 2019. Genom jägarskolan
lär man sig respekt för djur och natur och får
förståelse för vikten av samspel och balans i
naturen.
Jägarskolan omfattar 80 studietimmar 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.

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 25 november
Tid: 18.30-20.00
Av gift : 150 kr
Plats: Lilla Västergatan 30, Ystad
Föreläsare: Curth Sjöholm

Start: Måndagen den 19 oktober kl 18.30.
och kostnad för prov.
Ledare: Bengt Nilsson och Daniel Ekberg

Vi finns i Malmö, Eslöv, Helsingborg och
Lund. Finns ett intresse av verksamhet på
andra orter, kontakta oss så hjälper vi er.
Kontaktperson:
Claudia Rebeggiani 0736-96 75 60,
claudia.rebeggiani@studieframjandet.se

Konstens knep & knåp med Hasse
Karlsson

Äventyr i Albäck

DJUR, NATUR & MILJÖ
Välkommen till en höst med
Naturskyddsföreningen i Trelleborg
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Med tanke på det rådande världsläget kan
våra aktiviteter komma att ställas in, så håll
er uppdaterade genom vår hemsida eller
Facebook. Det går också bra att kontakta oss
via mail eller telefon.
Anmälan kräv s till alla arrangemang.
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Söndagen den 16 augusti kl. 11.00 -13.00.
Arrangemanget är öppet för alla, men speciellt för
dig som är med i Natursnokarna.

Söndagen den 8 november kl. 11.00-13.00.
Natursnokarnas arrangemang.

Ståstorpsån under renovering
Föreläsning med Johnny Carlsson
torsdagen den 12 november kl. 18.00.
Plats: Kontinentgatan 2, Trelleborg.

Kontakt:

Sophie Tranborg, stranborg@hotmail.com
0730-40 80 40
Lise-Lotte Persson, lotte50@telia.com
0702-91 26 77

Hemsida:

www.trelleborg.naturskyddsforeningen.se
Facebook: ”Naturskyddsföreningen i Trelleborg” eller ”Natursnokarna i Trelleborg”

KURSER
Måla i olja!

Denna kurs vänder sig till dig som vill måla i olja,
oavsett om du är nybörjare eller har målat förut.
Materialkostnader kan tillkomma.
Start: Tisdag 6 oktober
Tid: 17.30-20.30
Av gift : 1 695 kr/5 ggr
Plats: Lilla Västergatan 30, Ystad
Ledare: Fredrik Jensner

Distanskurs - kreativ t skrivande från
grunden

Av gift : 4 175 kr exkl. material, ammunition

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

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

Kom och låt dig inspireras!
Nobelmålaren Hasse Karlsson kommer på besök
och visar nya tekniker i akvarell, på sitt sedvanliga
spontana vis.
Start: Tisdag 27 oktober
Tid: 13.30-16.00
Av gift : 295 kr
Plats: Lilla Västergatan 30, Ystad
Föreläsare: Hasse Karlsson

Färger & 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 färgpigmentens ursprung samt hur de genom tiderna
har blandats med olika medium/bindemedel,
oftast av konstnärerna själva.
Start: Tisdag 10 november
Tid: 13.30-15.00
Av gift : 150 kr
Plats: Lilla Västergatan 30, Ystad
Föreläsare: Lars Lonhage

Denna kurs vänder sig till dig som är nybörjare
och vill lära dig grunderna och knepen i det
kreativa skrivandet.
Vare sig du vill skriva av dig, berätta om ditt liv
eller skriva fiction så får du del av olika verktyg
som ger dig en grundläggande plattform i din
tankesmedja.
Du behöver en egen dator och uppkoppling mot
internet.
Inloggningsuppgifter till den plattform där kursen
ges, kommer deltagaren få i god tid före kursstart.
Start: Onsdag 2 september
Av gift : 1 295 kr/5 ggr
Ledare: Ingrid Brink

Fotokurs för mobilägare
Vill du kunna ta bättre bilder med din
mobiltelefon?
Du kommer att lära dig komposition, exponering
och kopplingar mot exempelvis Instagram och
Facebook. Vi kommer också att gå igenom hur
du kan skicka dina bilder via e-post och hur du
säkrar det du skapat för framtiden.
Start: Torsdag 29 oktober
Tid: 18.30-20.45
Av gift : 895 kr/5 ggr
Plats: Lilla Västergatan 30, Ystad
Ledare: Mattias Rockström
TIPS! Välkommen till introduktionskväll med
Mattias Rockström på Svarte Bibliotek tisdagen
den 13 oktober kl 18.00-19.30.
Föranmälan Till Svarte bibliotek eller
ylva.petersson@ystad.se

Östra Göinge/
Kristianstad

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.

FÖRELÄSNINGAR

SPELKULTUR

Kv innorna som formade pophistorien

Figurspel - drop-in

Hur blev låtskrivaren och producenten Agnetha
Fältskog reducerad till ”den blonda i Abba”?
Varför minns musikhistorien hellre Karl Gerhards
naziprotest än Karin Juels långt tuffare insats
mitt under brinnande världskrig? Varför tjänade
Dolly Parton miljoner på att tacka nej till Elvis
Presley?
Start: Torsdag 24 september
Tid: 19.00
Av gift : 60 kr/1 gång
Plats: Vita Skolan, Skolgatan 1, Broby
Föreläsare: Anna Charlotta Gunnarsson,
journalist, radiopratare och Augustprisbelönad
författare.

121 språk som inte finns

Klingonska, valyriska, nyspråk, syldaviska, na’vi,
pinguska eller ormspråket i Harry Potter. Det är
några av de påhittade språk som Yens Wahlgren
kan berätta om - språk som skapats i populärkultur och många gånger fått egna liv utanför bokens
eller filmens värld.
Start: Tisdag 27 oktober
Tid: 19.00
Av gift : 60 kr/1 gång
Plats: Vita Skolan, Skolgatan 1, Broby
Föreläsare: Yens Wahlgren

Figurspel spelas med detaljerade figurer på fantasifulla modellandskap.
Här får du veta vad varje specifik figur kan göra
och vad tärningarna måste hamna på för att du
ska lyckas med din taktik.
Jonathan Hoffman hjälper dig att testa spelet
Warhammer 40K.
För dig som går på mellanstadiet och uppåt.
Start: Lördag 24 oktober
Tid: 11.00-13.00
Av gift : Gratis
Plats: Vita Skolan, Skolgatan 1, Broby
Ledare: Jonathan Hoffman

Skåne
Blekinge
Jägarskolan
För dig som vill ta jägarex amen
Jägarskolan är den kompletta utbildningen för
dig som vill lära dig om jakt – och med siktet
inställt på Jägarexamen.
Start: Fortlöpande
Av gift : 3 995 kr/ca 20 ggr
Orter: Karlskrona, Ronneby, Kristianstad,
Hässleholm och Malmö

Lär mer om Blekinges natur & kultur

- Bli Biosfärambassadör
Upptäck mer av blekingekustens fantastiska natur
och kultur utmed våra nya leder, ARK56. Du ges
en inblick i Blekinge Arkipelags förening och arbetet vi gör för bevarande och hållbar utveckling. Vi
träffas på olika smultronställen i Blekinge och lär
oss mer om dessa. Vi lyssnar till berättelser och
funderar över historia och framtid.
Start: April 2021
Av gift : 700 kr/ca 11 ggr
Plats: Ronneby

Friluft sfrämjandet

Några exempel på aktiviteter tillsammans med
Friluftsfrämjandets lokalavdelningar i Blekinge:

Brädspel - drop-in

Testa nya spel du aldrig provat tidigare!
Föreningen T4 spel presenterar några väl utvalda
brädspel.
För dig som går på mellanstadiet och uppåt.
Start: Tisdag 27 oktober
Tid: 13.00-15.00
Av gift : Gratis
Plats: Vita Skolan, Skolgatan 1, Broby
Ledare: Föreningen T4 Spel

Blekinge

• Guidade vandringar
• Guidade turer med kajak, cykel och långfärdsskridskor.
• Äventyrliga familjen
• Föreläsningar
• Mulle och annan familj-/barnverksamhet
Torsdagspaddlingar - Guidade turer med kajak på
torsdagar kl. 18.00-21.00 fram till 17 september.

Fisketillsyn

I samarbete med Länsstyrelsen erbjuder vi grundkurser för nya tillsyningspersoner och fortbildning
för fisketillsyningspersoner. Kursen genomförs en
heldag mitt i veckan och i avgiften ingår litteratur,
fika och lunch.
Start: Hösten 2020
Av gift : Grundkurs 900 kr/fortbildning 800 kr
Plats: Länsstyrelsen i Kristianstad

Långfärdsskridskor – Studiecirklar om säkerhet
och guidade turer när isarna bär.
Kontakta Studiefrämjandet eller besök vår hemsida
för information om fler arrangemang.

Naturskyddsföreningen

Anordnar bland annat föreläsningar, klädbytardagar, miljövänliga veckan, klimat och miljöträffar,
natursnokträffar – familj-/barnverksamhet och
vandringar.

Svenska Turistföreningen

Har bland annat guidade vandringar, cykelturer,
kurs i fjällvandring och svampplockning.

Rollspel

Inspirationsträff inför novelltävling

Under Fantastikens månad hålls en novelltävling
för dig mellan 6 och 19 år.
Två teman, ”Året är 3020” eller ”En magisk tidsålder”, har presenterats och du väljer fritt vilket som
passar dig bäst. För att få lite hjälp med att komma igång med skrivandet håller vi en inspirationsträff där författaren och läraren Mathias Johansson från Vinslöv kommer med tips och förslag på
hur du kan komma igång med ditt skrivande.
Start: Torsdag 29 oktober
Tid: 13.00-14.30
Av gift : Gratis
Plats: Vita Skolan, Skolgatan 1, Broby
Föreläsare: Mattias Johansson

Under ledning av erfarne spelledaren Simon Sjöström iklär du dig rollen av en fantasifylld karaktär
och slängs in i ett svindlade äventyr som styrs av
tärningar och din egen påhittighet.
Föranmäl dig gärna. Begränsat antal platser.
För dig som går på mellanstadiet och uppåt.
Start: Onsdag 28 oktober
Tid: 13.00-14.00 eller 14.00-15.00
Av gift : Gratis
Plats: Vita Skolan, Skolgatan 1, Broby
Ledare: Simon Sjöström

DJUR, NATUR & MILJÖ
Svampkurs för nybörjare
Start: Lördag 12 september
Tid: 9.00–12.00
Av gift : 1 100 kr/3 ggr
Plats: Kristianstad med omnejd
Ledare: Anne-Karin Mikonaho

Fågelskådning

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

Föreläsningar i psykisk ohälsa

Susanna och Anders föreläser i ämnet psykisk
ohälsa, med utgångspunkt från deras livserfarenheter. De utlämnar sig själva, lyfter skam- och
skuldkänslor samt visar sin sårbarhet.
Det utlovas berättelser från livet, som skapar
känslor. Riktas till alla, ung som gammal och med
nycklar som kanske förändrar ditt liv med mer
energi, mindre skam och ökad livslust.
Start: Hösten 2020
Av gift : 100 kr
Plats: Studiefrämjandets lokaler i Karlskrona,
Ronneby, Kristianstad och Malmö

Studiefrämjandet i Ronneby
Post-/besöksadress: Västra Torggatan 1
372 30 Ronneby
E-post: blekinge@studieframjandet.se
Öppettider kontor:
Tid enligt överenskommelse.

Spelkultur
Intresserad av rollspel, lajv, brädspel, schack,
LAN, sömnad av dräkter, figurmålning, olika
kortspel eller annat inom spel?
Vi anordnar flera olika cirklar, event och kulturprogram samt samarbetar med föreningar
runt om i 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 Studiefrämjandets
medlemsorganisationer.

Hundägare! Vilket är ditt intresse?
Vill du gå valpkurs, lära mer om agility, rally, nosework, 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 Studiefrämjandet
eller kika in på vår hemsida så guidar vi dig rätt.
Vi erbjuder tillsammans med Blekinges hundklubbar ett brett utbud av studiecirklar. Vi samverkar
även kring lägerverksamhet för specialintressen
i olika grenar och kring föreläsningar och andra
aktiviteter.
I samarbete med lokalklubbar i Blekinge - Svenska Brukshundklubben, Svenska Kennelklubben,
Sveriges Hundungdom

Ny i Sverige?
Välkommen till Studiefrämjandet!
Vi erbjuder cirklar i svenska språket, friskvård,
samhälle, familj med mera.
Vi har olika typer av studiematerial t.ex:
ÄLSKADE BARN – för föräldrar i nytt land.
Älskade barn är ett studiematerial som handlar
om föräldrar och barn med rötter i andra kulturer
än den svenska och om att finna sig tillrätta i ett
nytt land.
Materialet tar upp sådant som rör barnens och
familjens vardagsliv i och utanför hemmet.
Vill du gå en cirkel eller är du intresserad av att bli
ledare hos oss?
Kontakta oss på blekinge@studieframjandet.se

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

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. 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.

Anmälningsv illkor

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
Postadress: Box 10056, 200 43 Malmö
Besök: Ystadsgatan 53, Malmö
E-post: malmo@studieframjandet.se
Öppettider reception: Måndag - torsdag 16.0022.00, fredag stängt, lördag 11.00-17.00, söndag
13.00-22.00.
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 Lund
Post-/besöksadress: Fabriksgatan 2 A, 222 37 Lund
E-post: lund@studieframjandet.se
Öppettider kontor: Måndag - torsdag 09.00-16.00,
fredag stängt.
Studiefrämjandet i Trelleborg
Post-/besöksadress: Kontinentgatan 2,
231 42 Trelleborg
E-post: trelleborg@studieframjandet.se
Öppettider kontor: Måndag - fredag 08.00-14.00.
Övrig tid enligt överenskommelse.

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.

Studiefrämjandet i Ystad
Post-/besöksadress: Lilla Västergatan 30,
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 telefonnummer, e-postadress till personal/handläggare, se hemsidan.

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

Din anmälan är bindande men om du av någon anledning 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 studielitteratur 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 målsmans 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.

KURSANMÄLAN

www.studieframjandet.se

