
KURSPROGRAM
SKÅNE-BLEKINGE HÖSTEN 2022

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

#SKBLHösten2022
www.studieframjandet.se



Vi är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett 
utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturupplevelser 
och föreläsningar.

Varje år samlas över 200 000 deltagare i våra studiecirklar 
och kurser. Vårt stöd kommer från statens och kommuner-
nas anslag till folkbildning.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obun-
det studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet 
och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i 
hela Sverige. 

Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 
19 medlemsorganisationer och deras demokratiska 
inflytande.

Med en särskild inriktning på natur, djur, miljö och kultur 
arbetar vi med hållbar utveckling som ledstjärna.

Studiefrämjandet har 15 000 ideella cirkelledare som gör 
tillvaron lite mer fantastisk för många människor.

Mest av allt finns vi till för att hjälpa människor att utveck-
las tillsammans med andra, samtidigt som de har kul.

Om oss

I samarbete med våra medlemsorganisationer och samverkans-
partners erbjuder vi olika aktiviteter och föreläsningar runt om i 
Skåne Blekinge. Senaste nytt hittar du alltid på vår hemsida! 

Nedan finns exempel på samarbete med några av våra 
medlemsorganisationer och samverkanspartners.

Friluftsfrämjandet
Olika typer av vandringar och andra sammankomster. Vintertid 
erbjuder vi kurser i teori kring is-säkerhet och guidade turer med 
långfärdsskridskor. Sommartid erbjuds guidade turer med kajak. Här 
utöver samverkar vi kring guidade naturvandringar runt om i Ble-
kinge och kursverksamhet för barn och ungdomar samt Äventyrliga 
familjen som är ett koncept för hela familjen.

Hundorganisationer
Tillsammans med Svenska Brukshundklubben, Svenska Kennelklub-
ben och Sveriges Hundungdom erbjuder vi en bred kursverksamhet 
från nybörjare till expertnivå. Vi anordnar även olika aktiviteter till-
sammans såsom workshops, läger och föreläsningar för hundägare. 
Under hundens vecka (v.37) kryddar vi hundverksamheten lite extra.

Naturskyddsföreningen
Föreläsningar, klädbytardagar, miljövänliga veckan, klimat- och mil-
jöträffar, vandringar, natur-snokträffar familj-/barnverksamhet.

Ornitologerna
Fågelexkursioner, ornitologicirklar och inne-möten med allt ifrån 
artbestämningar, bildvisningar och föreläsningar om miljöfrågor som 
påverkar fågellivet och fågelforskning.

Svenska Turistföreningen
Guidade vandringar på till exempel Blekingeleden, Karlsnäsleden, 
Lyckåleden, Laxaleden och runt Halen. Exempel på cykelled är Ban-
vallsleden vilken är totalt 25 mil.

Svenska Blå Stjärnan
Aktiviteter och guidade utflykter för djurintresserade i alla åldrar.      
Ämnen som tas upp är bland annat hur vi tar hand om djuren vid 
kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan 
drabba djurhållningen.

INNEHÅLL
Skåne Blekinge sid 4-5

Eslöv sid 6

Hässleholm sid 6

Kristianstad sid 6

Lomma/Bjärred sid 6

Malmö sid 6-7

Ystad sid 7

Karlshamn sid 8

Karlskrona sid 8 

Olofström sid 8

Ronneby sid 8

Sölvesborg sid 8

Värt att vet sid 10

Kontakt sid 11

Studiefrämjandet Skåne Blekinge
E-post: skaneblekinge@studieframjandet.se

076 109 62 22

www.studieframjandet.se

Ansvarig utgivare

Liz Sandgren, Verksamhetschef

liz.sandgren@studieframjandet.se

Grafisk formgivning

Carita Lott, Marknadsföringsansvarig
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Räddningen
En föreläsning om klimatkrisen
ETC:s grundare Johan Ehren-
berg gör en turné med ett enkelt 
program för att lösa klimatkrisen. 
Kom och lyssna och fråga ut 
politiker; Birgit Birgersson-Brors-
son (S), Willy Söderdahl (V) och 
Casper Borgström (SD).
Sölvesborg 17 aug kl. 18.00-20
Gratis

Tycker du om att dansa?   Lined-
ance passar alla åldersgrupper 
och man dansar inte i par utan 
tillsammans i block. Det är en 
dansform som är bra för både 
kropp och själ.

I samarbete med Kristianstad 
Kommun 17 mötesplatser.

14 september 10.30- 12.00 
500 kr
 Folkets hus i Arkelstorp.

Trädgårdsmässa - 
I love garden
En mötesplats för alla träd-
gårdsintresserade med syfte 
att erbjuda inspiration och 
kunskap om trädgårdar.

Ronneby Brunnspark 27-28 augusti 
kl.10.00-18.00/10.00-17.00 

Rese-engelska
Kursen är baserad på rese-
engelska – dvs lära sig fraser 
som är bra att kunna om man 
tycker om att resa. Prova på för 
att se vilken nivå samt vad man 
är intresserad av. Vi pratar bland 
annat om mat, kryddor, resor, 
länder och städer med mera. 

Kristianstad - se hemsidan.

DANS & RÖRELSE
Hitta dansstilen som passar 
just dig. Vi har ett brett 
utbud av danskurser - både 
för nybörjare och för mer 
erfarna dansare.

Missa inte din plats, 
anmäl dig nu!

Måla mer akvarell! 
Välkommen till en målardag 
tillsammans med Carina Köster 
känd akvarellist från Österlen! 
Inspireras av övningar, tekniktips 
och bildvisning och låt färgen 
flöda. Vilket material du ska ta 
med dig får du tips på i samband 
med kallelsen.

Ystad 18 oktober kl 09-16 
1 495 kr

Svampkurser
Vill du lära dig mer om 
svamp? 

I höst erbjuder vi kurser med 
exkursion utomhus i Malmö, 
Eslöv och Hässleholm. 
se hemsidan för mer information

MUSIK
Hos oss kan du lära dig spela 
flera olika instrument såsom 
 Trummor           
 Elbas
 Elgitarr
 Akustisk gitarr
 Saxofon

Linedance

Förarintyg för 
fritidsbåt
Du får grunderna i navigering, 
sjövägsregler, sjömanskap, 
säkerhet, väder med mera under 
den här kursen, så att du teore-
tiskt kan hantera mindre båtar 
inomskärs och kustnära under 
dygnets ljusa del.

Malmö 21 sep / 1795 kr/6 ggr

MANGATECKNIG
Under kursens gång lär vi oss 
teckna människor i olika vinklar 
och kläder i mangastil. Vi kom-
mer lära oss om karaktärsdesign 
och att rita en kortare serie 
med figurerna vi har skapat. Vi 
kommer fokusera på figurer och 
hur man bygger en värld att rita 
sin serie i.

Malmö

Hitta ditt intresse!
Vad är du nyfiken på? Här hittar du 
många olika aktiviteter som sker runt om 
i Skåne-Blekinge. För mer information 
om arrangemangen se vår hemsida.
www.studieframjandet.se

3



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

2022

SKÅNE BLEKINGESKÅNE BLEKINGE

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

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, företag och privat-
personer, 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 uthyrningsalternativ som finns på din ort.

LOKALER

12-18 september
För Dig som är intresserad av hundar. 
Hundens vecka inträffar alltid vecka 37 och sker i samar-
bete med hundklubbar runt om i hela Sverige. 
Under veckan bjuds hundintresserade in till att ta del av 
föreläsningar, uppvisningar och olika prova-på-aktivi-
teter på Skåne och Blekinges hundklubbar. Vi erbjuder    
aktiviteter både för dig som är nyfiken och kanske fun-
derar på att skaffa hund och för nybörjare samt för mer 
erfarna hundägare. 
Den mesta verksamheten sker ute på våra lokala hundklub-
bar men även digitala aktiviteter och föreläsningar erbjuds. 

Håll koll på Studiefrämjandets och din lokala hundklubbs 
hemsidor! 
www.studieframjandet.se/hundensvecka

HUNDENS  VECKA

Aktiviteter förasylsökande

En meningsfull vardag

för människor i asylprocessen
Studiecirklar även för personer som fått 

uppehållstillstånd och vill lära sig mer

VAD VILL DU 
GÖRA I HÖST?

Lär dig svenska på nya sätt 
Svenska i naturen, svenska på cykel eller naturvandringar på lätt svenska.

Vara föräldrar i nytt land
Lär dig svenska tillsammans med dina barn i ”Svenska för föräldra-
lediga” 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 studie-
cirkel 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
Märta Bergkvist
0708-60 79 33, marta.bergkvist@studieframjandet.se
Claudia Rebeggiani
0736-96 75 60, claudia.rebeggiani@studieframjandet.se
Rebecca Göthe 
0706-45 88 60, rebecca.gothe@studieframjandet.se
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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! 

DISTA – för en jämställd musikscen! 

JÄGARSKOLAN
Är du intresserad av jakt och vill börja jaga? Jägarskolan är den 
kompletta utbildningen för dig som vill lära dig jakt – med siktet 
inställt på Jägarexamen. Vi samverkar med Svenska Jägareför-
bundet - jägarnas egen organisation och använder deras mate-
rial i våra kurser.
Start: Löpande under året
Avgift: 3 250 kr/ca 20 träffar
Platser: Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Ronneby
Ledare: Vi har utbildade, erfarna jägare och pedagoger som 
kursledare i Jägarskolan.
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DANS & RÖRELSE
Bröllopsvals
Ledare: Sven Olle Svensson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start  27 aug lö 11.15-14.30 1 gång 475 kr
Start  24 sep  lö  11.15-14.30  1 gång  475 kr 
Start  29 okt  lö  11.15-14.30   1 gång   475 kr 
Start  26 nov  lö  11.15-14.30  1 gång  475 kr 
Intresseanmälan till kurs år 2023 se hemsidan.

Dans och rörelse, kurs för dig som är 55+
Ledare: Paulina Rosson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start  22 sep to 11.30-12.30 10 ggr 700 kr

Foxtrot, vals, tango - nybörjare
Ledare: Sven Olle Svensson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start  25 sep sö 18.00-19.30 10 ggr 1 025 kr
Start  25 sep sö 19.45-21.15 10 ggr 1 025 kr

Latinmix, danskurs för dig som är 55+
Ledare: Paulina Rosson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start  22 sep to 12.45-13.45 10 ggr 700 kr

Orientalisk magdans, kurs för dig som är 55+
Ledare: Paulina Rosson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start  22 sep to 10.15-11.15 10 ggr 700 kr

Samba, rumba, cha-cha - nybörjare
Ledare: Sven Olle Svensson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start  25 sep sö 16.15-17.45 10 ggr 1 025 kr

DJUR & NATUR
Svampkurs, nybörjare 
Ledare: Edward Kapusta 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Teori inomhus 4 ggr och exkursion utomhus 4 ggr. 
Start  27 sep  ti 18.30-21.00  8 ggr  1 300 kr 

Svampkurs, fortsättning 
Ledare: Edward Kapusta 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Teori inomhus 2 ggr och exkursion utomhus 4 ggr. 
Start  21 okt  to 18.30-21.00  8 ggr  815 kr

Svampkurser våren 2023 
Plats: Kurser i Malmö (plantera svamp). 
Intresseanmälan, se hemsidan. 
Start: våren 2023

KONST & HANTVERK
Manga- och serieteckning 8-15 år
Ledare: Diana Davidsson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare
Start  30 aug  ti  18.00-19.30  8 ggr  1 050 kr
Start  25 okt ti 18.00-19.30  8 ggr 1 050 kr
Fortsättning
Start  1 sep  to  18.30-20.00  8 ggr  1 050 kr
Start  27 okt to 18.30-20.00 8 ggr 1 050 kr

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

Akustisk gitarr, barn 10-12 år 
Ledare: Karin Pilhage, Fredrik Sundberg 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Nybörjare  ti  17.45-18.30  10 ggr  1 575 kr 
Nybörjare  on  17.45-18.30  10 ggr  1 575 kr 

Akustisk gitarr, ungdom 13-15 år 
Ledare: Karin Pilhage, Fredrik Sundberg 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Nybörjare  on  18.30-19.15  10 ggr  1 575 kr 
Nybörjare  to  18.30-19.15  10 ggr  1 575 kr

Akustisk gitarr, fr. 16 år - vuxen
Ledare: Karin Pilhage, Fredrik Sundberg 
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  on  20.15-21.00  10 ggr  1 795 kr 
Nybörjare  to  17.45-18.30  10 ggr  1 795 kr 
Nybörjare  to  19.30-20.15  10 ggr  1 795 kr 
Nybörjare  to  20.15-21.00  10 ggr  1 795 kr
Nivå 1  ti  17.45-18.30  10 ggr  1 795 kr 
Nivå 1  ti  20.15-21.00  10 ggr  1 795 kr

Elbas, från 16 år - vuxen
Ledare: Malin Näslund
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare  on  19.00-19.45  10 ggr  1 795 kr 
Nybörjare  on  20.00-20.45  10 ggr  1 795 kr 
Nivå 1  on  20.00-20.45  10 ggr  1 795 kr 
Nivå 2  on  18.00-18.45  10 ggr  1 795 kr

Elgitarr, ungdom 13-15 år
Ledare: Karin Pilhage
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare må 17.45-18.30 10 ggr 1 575 kr

Elgitarr, från 16 år-vuxen 
Ledare: Karin Pilhage, Fredrik Sundberg 
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 
Nybörjare  ti  18.30-19.15  10 ggr  1 795 kr 
Nybörjare  ti  19.30-20.15  10 ggr  1 795 kr 
Nivå 2  må 18.30-19.15  10 ggr  1 795 kr 
Nivå 3  ti  20.15-21.00  10 ggr  1 795 kr

Saxofon, från 16 år – vuxen
Ledare: Ludvig Samuelsson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare  må 17.45-18.30  10 ggr  1 795 kr 
Nybörjare  må 20.30-21.15  10 ggr  1 795 kr 
Nivå 1  må 18.45-19.30  10 ggr  1 795 kr 
Nivå 2  må 19.45-20.30  10 ggr  1 795 kr

HÄSSLEHOLM

KRISTIANSTAD

LOMMA/BJÄRRED 

ESLÖV 

MALMÖ

DJUR & NATUR 
Introduktion till matsvamp 
Start: 27 sep ti 18.30-21.00 2 ggr  370 kr 
Ledare: Magnus Strand och Fabian Stenberg 
Plats: Vattugatan 2, Hässleholm 
Teori inomhus 1 gång. Exkursion utomhus 1 
gång, lördag 1 oktober kl 10.00-15.00. 

DANS & RÖRELSE
Linedance
Start: 14 sep on 10.30-12.00 10 ggr  500 kr 
Ledare: Kenneth Colliander
Lokal: Folkets hus i Arkelstorp, Torparebacken 14 
Att tänka på: Ta med bekväma kläder och skor. 

SPRÅK & RESANDE
Reseengelska för seniorer  
Är du sugen på att fräscha upp dina kunskaper 
i engelska? Vi startar nya kurser under hösten. 
Olika nivåer, dagtid. 
Start: höst 2022 90 min 10 ggr  1 100 kr
Ledare: Pia Bergman Fehrman 
Plats: Västra Storgatan 51 H, Kristianstad 

DJUR & NATUR
FRILUFTSFRÄMJANDET
Naturfotogrupp 
Start: Oftast söndagar, schema publiceras i januari. 
Pris: 300 kr/6 ggr, samt medlemskap i Frilufts-
främjandet Lomma-Bjärred 
Ledare: Charlotte Eklöf och Anders Birr
Plats: Olika platser i naturen

SKÅNESKÅNE
DJUR & NATUR 
Introduktion till matsvamp 
Start: 14 sep ti 18.30-21.00 2 ggr 370 kr 
Ledare: Magnus Strand och Fabian Stenberg
Plats: Storgatan 13 A, Eslöv  
Teori inomhus 1 gång. Exkursion utomhus 1 
gång, lördag 24 september kl 10.00-15.00. 

Teckning för vuxna, grundkurs
Ledare: Astrid Andersson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start  18 sep sö 13.30-16.30 5 ggr 1 275 kr
Start  23 okt sö 13.30-16.30 5 ggr 1 275 kr
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Trummor, barn 10-15 år
Ledare: Erik Wall, Wilhelm Linneby
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare  må 16.00-16.45  10 ggr  2 095 kr 
Nybörjare  må 16.45-17.30  10 ggr  2 095 kr 
Nybörjare  on  17.45-18.30  10 ggr  2 095 kr 
Nybörjare  on  18.30-19.15  10 ggr  2 095 kr 
Nivå 2  ti  17.15-18.00  10 ggr  2 095 kr

Trummor, vuxen dagtid 
Ledare: Erik Wall 
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö 
Nybörjare  må 12.30-13.15  10 ggr  2 095 kr 
Nybörjare  må 13.15-14.00  10 ggr  2 095 kr

Trummor, från 16 år – vuxen
Ledare: Erik Wall, Wilhelm Linneby
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare  ti  18.00-18.45  10 ggr  2 095 kr 
Nybörjare  on  19.30-20.15  10 ggr  2 095 kr 
Nybörjare  on  20.15-21.00  10 ggr  2 095 kr 
Nivå 1  ti  19.45-20.30  10 ggr  2 095 kr 
Nivå 2  må 17.45-18.30  10 ggr  2 095 kr
Nivå 2  må 19.30-20.15  10 ggr  2 095 kr 
Nivå 2  ti  19.00-19.45  10 ggr  2 095 kr 
Nivå 4  må 20.15-21.00  10 ggr  2 095 kr 
Nivå 5  må 18.30-19.15  10 ggr  2 095 kr

Heja-kören – Gratis prova-på/Kick-off
Välkommen nya och tidigare korister till en 
gemensam prova-på/kick-off!
Start: 21 sep  on 18.00-20.15
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Sista anmälan: 13 september

Heja-kören - körsång för kvinnor/
icke-binära
Förbättra din sångteknik och lär dig sjunga i 
grupp, både unisont och i stämmor.
Start: 28 sep on 18.00-20.15 10 ggr  650 kr
Körledare: Gabriella Forslund
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö

Mer information och anmälan, 
www.studieframjandet.se

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

YSTAD

NAVIGATION & SJÖLIV
Båtradio SRC/VHF-intyg
Ledare: Anders Mattsson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 17 okt må 18.30-21.00   3 ggr 900 kr

Båtradio SRC/VHF-intyg, distans
Ledare: Anders Mattsson
Plats: distans i realtid
Start 6 dec ti 18.30-21.00   3 ggr 900 kr

DANS & RÖRELSE 
Introduktionskurs i genuin grekisk folkdans
Följ med på en mångkulturell höst med inslag av 
kultur, geografi och folkdans – allt som tillsam-
mans är Grekland - och ger dig kraft både i kropp 
och själ! Kursen passar alla som gillar dans.
Start 25 okt ti  11.00-12.30   8 ggr 395 kr
Plats: Kulturskolan, Dansens Hus, Stenbocks-
gatan 9, Simrishamn
Ledare: Ingrid Brink

KONST & HANTVERK 
Akvarellmålning med Carina Köster
Välkommen till en målardag tillsammans med 
Carina, akvarellist från Österlen!
Inspireras av övningar, tekniktips och bildvisning 
och låt färgen flöda.
Start 18 okt ti  09.00-16.00   1 gång 1 495 kr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Ledare: Carina Köster

Nybörjarkurs i oljemåleri
Denna kurs vänder sig till dig som vill börja måla 
i olja och vill börja från grunden. Kursens syfte 
är att ge dig grundläggande kunskaper för att 
komma igång.
Kursen är planerad att gå varannan tisdag. Hem-
uppgifter ingår. Materialkostnader kan tillkomma.
Start 20 sep ti 17.30-20.30   5 ggr 1 695 kr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Ledare: Fredrik Jensner

Fortsättningskurs i oljemåleri
Denna kurs vänder sig till dig som varit med 
i grundkursen eller har tidigare kunskap om 
oljemåleriets grunder.
Kursen är planerad att gå varannan tisdag. Hem-
uppgifter ingår. Materialkostnader kan tillkomma.
Start 13 sep ti 17.30-20.30   6 ggr 2 050 kr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Ledare: Fredrik Jensner

Förarintyg för fritidsbåt
Ledare: Anders Mattsson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 21 sep on 18.30-21.00   6 ggr 1 795 kr

Förarintyg för fritidsbåt, distans
Ledare: Anders Mattsson
Plats: distans i realtid
Start 25 okt ti 18.30-21.00 6 ggr 1 795 kr

Kustskepparintyg, distans
Ledare: Anders Mattsson
Plats: distans i realtid
Start 30 aug ti 18.30-21.00 8 ggr 2 195 kr

Kustskepparintyg
Ledare: Anders Mattsson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 2 nov on 18.30-21.00   8 ggr 2 195 kr

Radarintyg
Ledare: Anders Mattsson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 19 sep må 18.30-21.00  4 ggr 1 125 kr

Föreläsning - Bilder bortom seendet, finns de?
Elisabeth berättar om hur hon tillsammans med 
vietnamesiska elever som varit blinda och med 
funktionsvariation, har sökt svaren. Via korta fil-
mer och bilder skapade på en blindskola i Hanoi 
får vi ta del av denna resa mot bildens betydelse.
En resa som också uppmärksammats av Drott-
ning Silva.
Start 13 okt to 18.30-20.00   1 gång 160 kr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Föreläsare: Elisabeth Persson

Föreläsning – Måleri, konst & parafras!
En parafras är ett utforskande och en tolkning av 
ett äldre känt konstverk som man målar av i ett 
konstnärligt syfte. Fredrik kommer att utgå från 
en vit duk och tolka ”Las Meninas” från år 1656  
av Diego Velázquez medan vi lyssnar och ser på!  
Start 27 okt  to 18.30-20.00 1 gång 160 kr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Föreläsare: Fredrik Jensner

Bli borstbindare för en dag!
Prova på att binda borstar i genuin hantverksmiljö 
med Onslunda Hembygdsförening.
Välj mellan:
3 h i verkstad  inkl material 10.00-13.00 400 kr  
6 h i verkstad inkl material  10.00-16.00 1 000 kr
Välkommen med din intresseanmälan!
Kontakt: Studiefrämjandet eller info@onslunda-
hembygdsforening.se eller telefon 0417-300 60

UPPTÄCK, FORSKA & 
FUNDERA
Vill du börja släktforska?
Denna kurs riktar sig till dig som är nybörjare där 
du får grundkunskaper till att komma igång.
I kursens avgift ingår ett abonnemang via Arkiv 
Digital samt en bok – Släktforskning på riktigt av 
Håkan Skogsjö. 
Start 3 okt må 18.00-21.00   6 ggr 675 kr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Ledare: Viveca Kristiansen

Föreläsning - Ystad i mitt hjärta!
Utifrån sin kunskap om Ystad och sin nya bok 
”Blomprakt och gröna oaser” visar Ingemar Åkes-
son bilder och berättar direkt från hjärtat. 
Start  6 okt  to 18.30-20.00 1 gång 50 kr
Start  24 nov  to 18.30-20.00 1 gång 50 kr
Plats: Lilla Västergatan 30 A, Ystad
Föreläsare: Ingemar Åkesson

Samtal om demokrati med Mao Zybamba – 
om Burkina Faso!
Mao berättar om sitt hemland och sin kultur ur 
demokratisk, kulturell och personlig synvinkel.
Detta är ett samarrangemang tillsammans med 
Ystad Stadsbibliotek.
Start 24 okt må 19.00-20.00   1 ggr gratis
Plats: Ystad Stadsbibliotek, Surbrunnsvägen 12

Grekland och 100-årsdagen
År 2010 var Sverige det första landet som erkände 
osmanska folkmordet på kristna i det vi idag 
kallar Turkiet. 
Förutom föreläsningen kommer det presenteras 
en stunds kulturhistoria när deltagare i dansgrup-
pen “Grekisk dans för tanter” visar dräkter från 
området. 
Start 10 nov to 18.30-20.00    1 gång 160 kr
Föreläsare: Ingrid Brink
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DJUR & NATUR
Guidade vandringar
Vi erbjuder vandringar tillsammans med Frilufts-
främjandets lokalavdelningar i Blekinge. Ledarna 
tar er med i varierad terräng och visar på naturens 
skiftningar, djurlivet och under vissa rundor på 
kulturhistoriska minnesmärken.
Start: Löpande start
Plats: Olika platser främst i Blekinge
Ledare: Erfarna ledare från Friluftsfrämjandet

Guidade turer med kajak
Vi erbjuder turer med olika svårighetsgrad 
tillsammans med Friluftsfrämjandet. Vanligen 
erbjuds turer på torsdagar från maj till sep-
tember. Fler turer kan utlysas och dag/tid kan 
ändras utifrån väder
Start: maj- sep tor 18.00-21.00  gratis 
Plats: Olika platser i Blekinge
Ledare: Erfarna ledare från Friluftsfrämjandet

Guidade turer på långfärdsskridskor
Vi erbjuder turer tillsammans med Friluftsfräm-
jandets lokalavdelningar i Blekinge och med 
Långfärdsskrinnarna i Sydost. Turerna är av olika 
svårighetsgrader och anordnas när isarna bär.
Start: Löpande start
Plats: Olika platser främst i Blekinge
Ledare: Erfarna ledare från Friluftsfrämjandet

Vandringens dag - Laxaleden
Guidad vandring på ca 3 kilometer mot Res-
taurang Kronolaxen för Afternoontea. På vägen 
stannar vi till och lär mer om den vackra naturen 
och de fåglar vi upptäcker.
Start: 10 sept lör 13.00-16.00 1 gång  gratis 
Samling: ICA:s parkering i Mörrum och därifrån 
samåker vi till Hönebygget.
Kontaktperson: Hans Gisslén, 073 - 442 74 51

BLEKINGEBLEKINGE

DJUR & NATUR
Hundmarschen vid Sternö Badplats
En familje- och aktivitetsdag med Karlshamns 
Brukshundklubb för dig och din hund.
Tipspromenad, aktiviteter för hunden och vid 
målgång får deltagarna pins och diplom. Det 
kommer finnas förtäring till försäljning. Trevliga 
aktiviteter i hundens tecken utlovas!
Start: 17 sep on 10.00-14.00 1 gång  gratis 
Plats: Sternö badplats

DJUR & NATUR
Svampens dag
Guidad vandring i skogen för att leta och lära mer 
om svamp. Svampexpert Jan-Åke Lönqvist hjäl-
per oss att identifiera det vi finner. Medtag egen 
fika och gärna också vänner och bekanta!
Start: 4 sep on 10.00-14.00 1 gång  gratis 
Samling: Olofströms bussterminal kl. 10.00 för 
samåkning.
Kontaktperson: Anders Lindoff, 0454-421 11, 
070-648 67 14
Föreläsare: Jan-Åke Lönqvist

DJUR, NATUR & MILJÖ
Biologisk Mångfaldskonferens i Blekinge
Konferensen Biologisk Mångfald i Blekinge 
utgör en mötesplats för alla som är intresserade 
av situationen för den biologiska mångfalden 
i Blekinge, så väl i luft, på land som i vatten. Kon-
ferensen vänder sig därmed till både ideella och 
yrkesverksamma. Den 20 - 21 november 2021 
genomfördes konferensen i Skåne, och nu är 
det Blekinges tur!
Start: 12-13 nov lö-sö            Avgift, ej fastställt
Platser: Blekinge Tekniska högskola, Karlskrona
Föreläsare: Flera olika under två dagar

Lydnadshelg (hund) med Martha Landin
Vill du utvecklas inom tävlingslydnad, brukslyd-
nad, rallylydnad, allmänlydnad? Ta då tillfället i 
akt att delta i denna föreläsning/workshop.
Start: 17-18 sep on-tor 500kr/250 åhörare
Sista anmälan: 21 augusti
Plats: Karlskrona Brukshundklubb
Föreläsare: Martha Landin
Mer information: Karlskrona Brukshundklubbs 
och Studiefrämjandets hemsidor

MILJÖ
Räddningen 
- En föreläsning om klimatkrisen
ETC:s grundare Johan Ehrenberg gör en turné 
med ett enkelt program för att lösa klimatkrisen 
– här och nu. För den stora frågan är just varför 
vi inte gör det vi faktiskt kan göra redan nu. Kom 
och lyssna och fråga ut politiker; Birgit Birgers-
son-Brorsson (S), Willy Söderdahl (V) och Casper 
Borgström (SD).
Start: 17 aug on 18.00-20.00 1 gång  gratis 
Plats: Bokelundsskolans Aula, Idrottsvägen 1, 
Sölvesborg
Föreläsare: Johan Ehrenberg

DJUR, NATUR & MILJÖ
Ronneby Brukshundklubb 75 år
Den 20 augusti inbjuds till flera prova-på-akti-
viteter, uppvisning, information om hundverk-
samhet och ras-parad på Ronneby Brukshund-
klubb för att fira klubbens 75-årsjubileum. Mat 
och fika finns att köpa.
Vi välkomnar såväl medlemmar som övriga till 
att komma och fira med oss under dagen!
Start: 20 aug lö 10.00-15.00 1 gång  gratis 
Plats: Ronneby Brukshundklubb

Trädgårdsmässa - I love garden
En mötesplats för alla trädgårdsintresserade 
med syfte att erbjuda inspiration och kunskap 
om trädgårdar. Dagarna innehåller flera föreläs-
ningar, workshops, barnaktiviteter, utställningar 
av olika blomsterföreningar och mycket mer.
Start: 27-28 aug lö-sö   kl.10.00-18.00/10.00-17.00 
Plats: Ronneby Brunnspark

Föreläsning med Filip Johansson, känd som 
”GardenR” 
Filip delar med sig av trädgårdshacks, tips och 
idéer under sin föreläsning på trädgårdsmässan
”I love garden” i Ronneby.
Start: 27 aug lö kl.14.30-ca 15.30 1 gång
Plats: Ronneby Brunnspark

Krisberedskap – Föreläsning med Niklas 
Kämpargård
Hur kan man förbereda sig för långa strömavbrott 
när el och vatten inte fungerar som vanligt? Detta 
och många andra tips får vi under kvällen.
Start: 21 sep on 18.00-20.00 1 gång  gratis 
Plats: Naturum Ronneby och sänds även digitalt

KARLSHAMN

OLOFSTRÖM

KARLSKRONA

SÖLVESBORG

RONNEBY

8



Fotot: Blekinge Adventures hemsida

Sedan mars har en ny ung punk-
scen utvecklats i snabb takt i Söl-
vesborg. Kyrkpunk med förening-
en The Rock i Falkvikskyrkan.

Konserter i princip varje månad 
med unga arrangörer och Studie-
främjandet i bakgrunden. På kort 
tid har Kyrkpunk haft besök av 
SVT för TV-inspelning till Kultur-
programmet Sverige, vi fyllde två 
dagar med konserter på Killebom 
i juli och nu planeras hösten för 
att kulminera i Lusserock 16 de-
cember. 

KYRKPUNK

TrädgårdsmässaTrädgårdsmässa
Ronneby Brunnspark 27-28 augustiRonneby Brunnspark 27-28 augusti

Föreläsning med 
Filip Johansson, 

känd som ”GardenR” 

27 augusti kl.14.30-ca 15.30

Scanna QR-koden för att se hela programmet

9



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. 

KURSANMÄLAN   
www.studieframjandet.se

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 betal-
ning på kursstället.

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

Inställd studiecirkel/kurs, workshop eller 
föreläsning
Se information på vår hemsida eller ring 076-109 62 22.

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 076-109 62 22.

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 ge-
nomföra 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.
Vissa kursstarter kan eventuellt komma att flyttas fram i tid. 
Se hemsidan för aktuell information.

VÄRT ATT VETA
Vår telefonväxel 076-109 62 22 är öppen måndag - torsdag 10.00 - 22.00, lördag 11.00-17.00 och 
söndag 13.00-22.00. 

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!
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Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
Telefon: 076-109 62 22
Vår telefonväxel är öppen måndag - torsdag 10.00- 22.00, 
lördag 11.00-17.00 och söndag 13.00-22.00. 
E-post: skaneblekinge@studieframjandet.se

Studiefrämjandet i Malmö
Post-/besöksadress: Ystadsgatan 53 D, 
214 44 Malmö
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

Studiefrämjandet i Kristianstad
Post-/besöksadress: Västra Storgatan 51 H, 
291 31 Kristianstad
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

Studiefrämjandet i Helsingborg
Post-/besöksadress: Järnvägsgatan 41, 
252 25 Helsingborg

Studiefrämjandet i Hässleholm
Post-/besöksadress: Vattugatan 2, 
281 31 Hässleholm

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

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