KURSPROGRAM
SKÅNE-BLEKINGE VÅREN 2022

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

#Forma din framtid
www.studieframjandet.se

Biologisk Mångfald
i Skåne
Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne tog oss en regnig novemberdag med till ett
smörgåsbord av kunskap, idéer och utbyten.
Genom Naturskyddsföreningen Skåne, tillsammans med Studiefrämjandet, Länsstyrelsen Skåne, Skånes Ornitologiska
Förening, Lunds Botaniska Förening, Puggehatten och Entomologiska Sällskapet i Lund
skapas en mötesplats i Skåne vartannat år under hösten.
Syftet är att uppmärksamma situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten.
Däggdjur och pollinatörer var temat på konferensen den
20-21 november 2021 i Tyringe.
Vi var med på konferensen och efteråt diskuterade vi om våra upplevelser och vad vi har tagit med oss till vår
vardag och arbeten inom det gröna teamet på
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge.
Vi var överens om att konferensen Biologisk
Mångfald i Skåne är ett lyckat koncept. Det är
ett lyckat forum för att presentera aktuella initiativ, projekt och olika typer av insatser som
görs inom fältet.
Johanna, vad tog du speciellt med dig från
dagen på konferensen?
— Jag tog med mig känslan av att sitta på en
plats med så många andra som också värnar om vår framtid. Det
fick mig att känna mig trygg och hoppfull. Det finns många som vill
tillsammans med mig!
Vilka tankar väckte det hos dig Ylva?
— Jag tänker på ordet ”hopp” som också du nämnde Johanna.
Jag tror att vi som arbetar med miljö- och omställningsfrågor måste
mötas för att inte tappa hoppet och bli uppgivna när vi tänker på
den tuffa väg vi har framför oss. För att hålla hoppet vid liv behöver
vi känna att vi är en del i en större gemenskap.
Var det någon specifik känsla/upplevelse som gav dig Johanna inspiration till ditt arbete som pedagog på Studiefrämjandet?
—Jag tog framförallt med mig den möjlighet jag och mina kol-

legor har som anställda på ett studieförbund, att finnas tillgängliga för människor för deras idéer/viljor att lära och förstå miljö- och
klimatomställning. Inga idéer är för små eller för stora - tillsammans
blir de en ny framtid! I det har vi alla våra hjärtefrågor och egna
roller.
Vilka ideér fick du Ylva i din roll som folkbildningsutvecklare?
—Jag blev påmind om den viktiga uppgift vi har att informera
människor om på vilket sätt de kan engagera sig i miljö- och omställningsarbetet - i de frågor de brinner för, men också att informera och väcka intresse för helt nya frågor. Jag har också funderat på
hur vi inom Studiefrämjandet kan finnas till för att hjälpa människor
att engagera sig, att hitta möjligheter och ingångar.
Hur gör vi det så lätt som möjligt att vara med i
det omställningsarbete vi har framför oss?
Vi vill bjuda in dig som läser vårt kursprogram till
en fortsatt dialog om omställning och vi vill veta
vilket stöd du behöver från oss på Studiefrämjandet.
Vår uppgift som studieförbund är (förutom att
främja och uppmuntra till livslångt lärande) att
sammankoppla personer, platser, idéer och initiativ för att ge möjlighet till bildning - där viljan
finns. Eftersom miljö- och omställningsfrågor är ett av Studiefrämjandets profilområden vill vi fortsätta denna dialog tillsammans
med dig och på samma gång sprida kunskap om klimathotet och
utveckla omställningsarbetet.
Vilken värld drömmer du om?
Johanna och Ylva

Text: Johanna Anemalm och Ylva Rancken-Lutz
Foto: Mari Graneskog

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

2022

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

NY I SVERIGE?

HUNDENS VECKA
Under veckan kan hundägare delta i såväl föreläsningar som olika prova-på-aktiviteter som
nosework, agility och rallylydnad. Hundens vecka
inträffar alltid vecka 37, och sker i samarbete med
hundklubbar runt om i hela Sverige. En del av våra
aktiviteter och föreläsningar erbjuds digitalt.
Start: September 2022
Plats: Den mesta verksamhet sker ute på våra lokala
hundklubbar men även digitala aktiviteter erbjuds
liksom verksamhet på andra platser.
Håll koll på Studiefrämjandets hemsida!

www.studieframjandet.se/hundensvecka

Upptäck, prova och
lär dig nya saker!

Lär dig svenska på nya sätt

 Kombinera språket med ditt intresse – svenska och matlagning, svenska och sykurs eller svenska på cykel med mera.
 Naturvandringar på lätt svenska
 Svenska för föräldralediga
 Digitala svenska kurser
 Älskade barn, föräldrakurs på svenska
 Svenska för asylsökande
Vi erbjuder även...
 Digitalisering och datakunskap
 Älskade barn/föräldraskapsstöd på olika språk
 Samhällsorientering och samhällskunskap
 Kurser om Sverige och demokrati
 Föreningskunskap på lätt svenska
 Arbetsmarknaden i Sverige
 Din privata ekonomi
 Mot en hållbar framtid på lätt svenska
 Allt vi inte pratar om (för män)
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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 Magnusson
0708-60 79 33, asli.demirtas@studieframjandet.se
Claudia Rebeggiani
0736-96 75 60, claudia.rebeggiani@studieframjandet.se
Rebecca Göthe
0706-45 88 60, rebecca.gothe@studieframajndet.se
Carita Lott
0739-42 04 06, carita.lott@studieframjandet.se

MILJÖ OCH KLIMATOMSTÄLLNING

I vår kommer vi bjuda in miljörörelsen att komma samman och
öppna upp fler mötesplatser kring miljö, klimat och omställning. Det är dags nu! Föreningar, initiativ och folket är här alla
välkomna till att mötas och samtala om utmaningar, lösningar,
idéer och känslor kopplade till den klimatomställning vi står
inför. Vi kommer under våren lyfta teman såsom klimatångest,
hopp, ekofilosofi, valåret 2022, elbilar och mycket mer genom
föreläsningar, träffar och studiecirklar. Om du har en idé på vad
vi ska lyfta, eller vill du presentera något inom Café Planet, hör
då av dig till oss.
Inga förkunskaper krävs. Alla är välkomna!
Lägg våra första datum på minnet: 23 februari och 16 mars
Pris: Gratis
Plats: Malmö
Mer information: johanna.anemalm@studieframjandet.se

FÖRELÄSNINGAR

Vinster och utmaningar med regenerativt jordbruk
En jordbrukares erfarenheter.
Start: onsdag 16 februari kl 18.00-20.00
Pris: Gratis
Plats: Klagstorp
Föreläsare: Andreas Måttgård
Svensk betodling – idag och framtidens utmaningar
Start: onsdag 4 maj kl 18.00-20.00
Pris: Gratis
Plats: Klagstorp
Föreläsare: Ida Lindell, generalsekreterare Svenska Betodlarna

DISTA – för en jämställd musikscen!
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

FISKARNAS RIKE

– En föreläsningsturné med Martin Falklind
Studiefrämjandet och Sportfiskarna arrangerar
tillsammans med lokala fiskeklubbar en föreläsningsturné med Martin Falklind om våra svenska
vatten.
Du kommer få se våra fiskar och vattenvarelser
på ett sätt som du aldrig tidigare skådat och få en
förståelse för hur vi tillsammans kan skapa hållbara vattenmiljöer i framtiden.
Start i Skåne: 24 januari
Start i Blekinge: 25 januari
Avgift: 120 kr
Tid: 2,5 timme

Föreläsningar i både Skåne och Blekinge

TUSEN TRÄDGÅRDAR

Den 3 juli 2022 är det dags
för trädgårds Sverige att
visa upp sin mångfald av
trädgårdar och öppna upp
för besök. Här finns såväl
privata trädgårdar som trädgårdsföreningar, koloniföreningar, trädgårdsamatörer,
stadsparker, kyrkogårdar,
skolträdgårdar och många trädgårdsentusiaster.
Gå in och anmäl just din trädgård,
balkong eller odlingslott!
Datum: 3 juli
Tusen
Trädgårdar
Pris: Gratis
Mer information och anmälan, läs mer svensktradgard.se

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 Jägareförbundet - jägarnas egen organisation och använder deras material i våra kurser.
Start: Löpande under året
Avgift: 3 250 kr/ca 20 träffar
Platser: Karlskrona, Ronneby, Kristianstad, Hässleholm, Malmö
Ledare: Vi använder utbildade, erfarna jägare och pedagoger som
kursledare i Jägarskolan.

Våra medlemsorganisationer

LOKALER

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 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 uthyrningsalternativ som finns på din ort.

Telefon 076-10 96 222, skaneblekinge@studieframjandet.se

MANGATECKNIG

Pompe, Laika och några
andra berömda hundar

Under kursens gång lär vi oss
teckna människor i olika vinklar
och kläder i mangastil. Vi kommer 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.

Om hundarna som följt i våra
spår. Och ibland varit långt före
oss! Ulrik Alm från
Studiefrämjandet berättar och
visar bilder.
25 januari - Anmälan krävs
Helsingborg, Träffpunkt Norra

ÄLSKADE BARN
Föräldrarna är viktiga för att
barnen ska trivas och arbeta
bra i skolan. När föräldrarna
intresserar sig för skolarbetet
och lyssnar på barnen kan
skolåren bli en spännande resa
för hela familjen.
Kristianstad
Urbana hembygdsgården 29 jan

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

Vildmarksdag i
Lerjevallen

Svampkurser

 Kanot/kajak
 Naturhinderbana
 Hur vi kan göra leksaker av
naturmaterial
 Skogsmulle hälsar på
 Håva i strandkanten

Distanskurser och kurser på
Ystadsgatan 53, Malmö
(teori och exkursioner).

Kristianstad 8 maj kl 11.00-15.00

Den 2-4 september
i Sölvesborg
Välkommen till en helg med
friluftsäventyr för alla smaker.
På programmet står aktiviteter på land och till havs för
våghalsar, dig som söker lugnet och allt däremellan. Festivalen är helt enkelt en enda
stor upplevelsearena för Blekinges utbud inom outdoor,
äventyr och aktiv fritid.

Fjärilsskådning
på Sjöarp
Vi åker till Sjöarp och hoppas få
se många vårfjärilar, framför allt
fuksar. Vid olämpligt väder den
9 april försöker vi söndagen den
10 april istället.
Näsviken i Karlshamn
9 april kl 9.00-12.30

Malmö Hösten 2022
Intresseanmälan, se hemsidan

Reseengelska
Kursen är baserad på reseengelska – 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.

Måla mer akvarell!

Denna kurs vänder sig till dig
som har grundkunskaper i akvarell och vill lära dig mer.
Med teori och praktiska övningar närmar vi oss nya sätt att låta
färgen möta vattnet på det vita
arket, bland annat via Johan
Rambergs böcker. Materialkostnad kan tillkomma.
Ystad 17 mars kl 10.00-12.15

Linedance
Tycker du om att dansa?
Linedance 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 17 mötesplatser.
19 Januari, Folkets hus i
Arkelstorp.

SKÅNE
HELSINGBORG
DJUR & NATUR
Pompe, Laika och några andra berömda
hundar
Om hundarna som följt i våra spår. Och ibland
varit långt före oss! Ulrik Alm från Studiefrämjandet berättar och visar bilder.
Start: 25 januari kl 14.00
Kontakt: Anneli Larsson, 042-10 44 94
Plats: Träffpunkt Norra hamnen,
Kranföraregatan 4, Helsingborg
OBS! Begränsat antal platser

KRISTIANSTAD
DJUR, NATUR & MILJÖ
Friluftsfrämjandet Kristianstad
Tisdagsvandringar på Kjugekull
Varje tisdag året runt. Följ med på våra populära
tisdagsvandringar.
Ledare: Lasse Larsson, 073-999 18 22
Plats: Vi samlas kl 10.00 på Kjugekulls P-plats
Vandring ca. 12 km runt Bockeboda
Start: Söndag 6 mars
Kontaktperson: Per Gunnarsson, 070-327 40 61
Plats: Samling vid parkeringen Bockatorpet
kl 10.00
Snärjets bokskog och Tjuvahallarnas
utkiksplats i Arkelstorp
Start: Söndag 13 mars
Ledare: Mari Graneskog, 0739-42 36 46
Plats: Samling vid Mejeriets hörna/samlingsparkering kl 10.00
Ugnsmunnarna på Ivö
Start: Söndag 20 mars
Kontaktperson: Lars-Göran Nyberg, 070-581 88 79
Plats: Samling Fotbollsplanen, Ivö kl 10.00
Skåneleden 6
Start: Söndag 27 mars
Kontaktperson: Kerstin Andersson, 070- 832 47 50
Plats: Samling kl 10.00 vid bussparkeringen
Åhus glashyttan
Cykeltur på cirka 3 mil i Vattenriket
Start: Söndag 3 april
Kontaktperson: Kerstin Andersson, 0708-32 47 50
Plats: Samling kl 10.00 vid naturums parkering
Vandring på stigar och små skogsvägar invid
sjön Immelns vikar
Start: Söndag 10 april
Kontaktpersoner: Bjarne och Sassa Jönsson,
0708-51 28 39
Plats: Samling vid vandrarhemmet i Immeln
kl 10.00

Vandring och fågelskådning vid Lunkeskog,
Övarp
Start: Söndag 17 april
Ledare: Lilian och Börje Lavesson, 0766-33 46 10
Plats: Vi samlas kl 10.00 vid Lunkeskog
Heldagsvandring Lerjevallen, S. Dyneboda,
Mjönäs
Start: Söndag 1 maj
Plats: Samling kl 10.00 vid Lerjevallens parkering
Vildmarksdag i Lerjevallen
Start: Söndag 8 maj kl 11.00-15.00
Prova på:
▶ Kanot/kajak
▶ Naturhinderbana
▶ Hur vi kan göra leksaker av naturmaterial
▶ Skogsmulle hälsar på
▶ Håva i strandkanten
Kontaktpersoner: Lisbet Roth, 070-826 96 71
och Lena Raftmark, 076-109 04 56
Fåglar i kärret
Start: Lördag 14 maj
Kontaktperson: Lisbet Roth, 070-826 96 7
Plats: Samling vid Kjugekull P-plats kl 07.00 för
samåkning till en mindre parkering nära Väjlesjö
Vårvandring längs Verkeån
Start: Torsdag 26 maj - Kristi himmelsfärdsdag
Ledare: Lennart Lövgren, 073-154 89 08
Plats: Samling kl 10.00 vid Vantalängans
parkering

Nordöstra Skånes Fågelklubb
Linnerundor med fågelskådning under hela
året. Info Evert Valfridsson, 0706-02 30 45
Fågel-quiz med Greger
Utmana dig själv i vår ”Fågel-quiz”.
Start: Onsdag 2 februari kl 18.30
Ledare: Greger Flyckt
Kontakt: Evert Valfridsson
Plats: Studiefrämjandet, Västra Storgatan 51 H
i Kristianstad
Fåglarna i din närhet (Studiecirkel)
Vi träffas under ca 12-15 sammankomster – de
flesta utomhus – fram till början av juni.
Vi använder boken ”Fågelguiden”.
Start: Söndag 6 februari kl 17.00
Pris: 100 kr, medlemmar
250 kr, ej medlem
Ledare: Evert Valfridsson
Anmälan senast: 1 februari till Evert Valfridsson,
070-602 30 45, evertvalfridsson4@gmail.com
Plats: Studiefrämjandet, Västra Storgatan 51 H
Vinterfåglar längs Skräbeån
Start: Lördag 26 februari
Ledare: Evert Valfridsson
Plats: Samling kl 09.00 vid Kvarnen i Nymölla
Vårdagjämningsfåglar på Näsby fält
Start: Söndag 20 mars
Ledare: Evert Valfridsson
Plats: Samling kl 08.00 parkeringen på
N Lingenäset
Tidiga vårtecknen med Mats
Start: Lördag 26 mars
Plats: Samling kl 08.00 parkeringen naturum

Naturskyddsföreningen - kontakt se
hemsida
Tranbuss till Pulken
Start: Söndag 3 april kl 14.00-17.00
Boka i förväg via naturum Vattenrikets bokningssystem
Pris: Gratis i år - resa och guidning ingår, ta med
egen fika
Plats: Avgång från naturums parkering
Floravandring vid Norra och
Södra Lingenäset
Start: Tisdag 3 maj kl 18.00
Plats: Samling P-platsen vid Norra Lingenäset
Floravandring vid Tosteberga ängar
Start: Onsdag 25 maj kl 18.00
Plats: Samling P-platsen vid Tosteberga ängar
Floravandring vid Åraslövs mosse
Start: Måndag 6 juni kl 18.00
Plats: Samling P-platsen vid reservatet
De Vilda Blommornas dag i Mosslunda
Start: Söndag 19 juni
Plats: Samling P-platsen vid reservatet kl 10.00
De Vilda Blommornas dag på Golfbanan
i Åhus
Start: Söndag 19 juni
Plats: Samling vid klubbhuset kl 14.00
Floravandring vid Ivö klack
Start: Onsdag 6 juli kl 18.00
Plats: Samling P-platsen vid kaolinbrottet, norr
på Ivö
Floravandring vid Edenryd-Krogstorp
Start: Tisdag 26 juli kl 18.00
Plats: Samling P-platsen vid badplatsen i
Edenryd
Floravandring vid Östra sand i Åhus
Start: Onsdag 10 augusti kl 18.00
Plats: Samling P-platsen vid skjutfältsgränsen
(i Kolonivägens förlängning)

Svenska Turistföreningen Östra Skåne
Vandring Balsberget
Start: Lördag 5 mars
Kontakt: Birgitta/Sven Malm, 0702–532790
Plats: Samling parkeringen Balsberget kl 10.00
Vandring Bockeboda
Start: Lördag 2 april
Kontakt: Birgitta/Sven Malm, 0702–532790
Plats: Samling parkeringen Bockatorpet kl 10.00
Onsdagscyklingar
Start: Onsdag 4 maj till den 31 augusti kl 09.00
Plats: Samling Tivolibadet Kristianstad
Fisketillsynsutbildning - Fortbildning
Är du fisketillsyningsperson? Ta då chansen att
gå vår fortbildning för att lära dig om den nya
föreskrift som Havs- och vattenmyndigheten
beslutat om.
Start: Våren 2022 kl 09.00-17.00
Pris: 800 kr/heldag inkl. fika och lunch
Ledare: Johan Wagnström
Plats: Länsstyrelsen, Kristianstad

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

MALMÖ
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 15 februari kl 18.30-19.30. Därefter
kan du anmäla dig till den kurs som passar dig.
Ledare: Isabel Ornstein Mecklenburg
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Sista anmälan: 13 februari
Alla kan dansa, bara vi vågar!
Vuxen, blandad nivå
Ledare: Isabel Ornstein Mecklenburg
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 1 mars ti 18.00-19.30 10 ggr
Start 1 mars ti 19.45-21.15 10 ggr
Bröllopsvals
Ledare: Sven Olle Svensson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 5 feb
lö 11.15-14.30 1 gång
Start 12 mars lö 11.15-14.30 1 gång
Start 23 april lö 11.15-14.30 1 gång
Start 7 maj lö 11.15-14.30 1 gång
Start 21 maj lö 11.15-14.30 1 gång
Start 11 juni lö 11.15-14.30 1 gång
Kursdatum hösten 2022 se hemsidan.

1 025 kr
1 025 kr

Foxtrot, vals, tango - fortsättning
Ledare: Sven Olle Svensson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 30 jan sö 18.00-19.30 6 ggr
Start 30 jan sö 19.45-21.15 6 ggr

1 025 kr

Samba, rumba, cha-cha - fortsättning
Ledare: Sven Olle Svensson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 30 jan sö 16.15-17.45 6 ggr
615 kr

DJUR, NATUR & MILJÖ
Svampkurser hösten 2022
Plats: Distanskurser och kurser på Ystadsgatan
53, Malmö (teori och exkursioner).
Intresseanmälan, se hemsidan.
Start: Hösten 2022

KONST & HANTVERK
Manga- och serieteckning 8-15 år,
blandad nivå
Ledare: Diana Davidsson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 1 mars ti 18.30-20.00 8 ggr
Start 2 mars on 18.30-20.00 8 ggr
Start 3 mars to 18.30-20.00 8 ggr

995 kr
995 kr
995 kr

Teckning för vuxna, grundkurs
Ledare: Astrid Andersson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 13 feb sö 13.30-16.30 5 ggr
Start 20 mars sö 13.30-16.30 5 ggr

1 275 kr
1 275 kr

MUSIK
475 kr
475 kr
475 kr
475 kr
475 kr
475 kr

Dans och rörelse, kurs för dig som är 55+
Ledare: Paulina Rosson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 17 feb to 11.30-12.30 10 ggr
700 kr
Foxtrot, vals, tango - nybörjare
Ledare: Sven Olle Svensson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 13 mars sö 18.00-19.30 10 ggr
Start 13 mars sö 19.45-21.15 10 ggr

Samba, rumba, cha-cha - nybörjare
Ledare: Sven Olle Svensson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 13 mars sö 16.15-17.45 10 ggr

1 025 kr
1 025 kr

615 kr
615 kr

Latinmix, danskurs för dig som är 55+
Ledare: Paulina Rosson
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 17 feb 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 17 feb to 10.15-11.15 10 ggr
700 kr

Elbas, Klarinett, Saxofon, Trummor
– start vecka 9
Akustisk gitarr, Elgitarr
- start vecka 10
Nivåbeskrivning, se respektive kurs på hemsidan.
Trummor max 2 deltagare/kurs.
Övriga instrument 3-4 deltagare/kurs.
Akustisk gitarr, fr. 16 år - vuxen
Ledare: Erik Wall, John Ström
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
OBS! Fr.o.m. våren 2022: 60 minuter/gång
Nybörjare
ti 17.45-18.45 9 ggr
1 925 kr
Nybörjare
ti 18.45-19.45 9 ggr
1 925 kr
Nybörjare
ti 19.45-20.45 9 ggr
1 925 kr
Nybörjare
on 17.45-18.45 9 ggr
1 925 kr
Nybörjare
on 18.45-19.45 9 ggr
1 925 kr
Nybörjare
to 20.55-21.55 9 ggr
1 925 kr
Nivå 1
on 19.45-20.45 9 ggr
1 925 kr
Nivå 1
on 20.55-21.55 9 ggr
1 925 kr
Nivå 1
to 18.45-19.45 9 ggr
1 925 kr
Nivå 1
to 19.45-20.45 9 ggr
1 925 kr
Nivå 2
to 17.45-18.45 9 ggr
1 925 kr
Elbas, från 16 år - vuxen
Ledare: Mattias Wiborn
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare
on 18.00-18.45 10 ggr
Nivå 1
on 18.00-18.45 10 ggr
Nivå 2
on 19.00-19.45 10 ggr

1 795 kr
1 795 kr
1 795 kr

Elgitarr, fr. 16 år-vuxen
Ledare: Erik Wall
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
OBS! Fr.o.m. våren 2022: 60 minuter/gång
Nybörjare
må 17.45-18.45 9 ggr
1 925 kr
Nivå 1
må 18.45-19.45 9 ggr
1 925 kr
Nivå 1
må 19.45-20.45 9 ggr
1 925 kr
Nivå 2
må 20.55-21.55 9 ggr
1 925 kr
Klarinett, från 16 år - vuxen
Ledare: Ludvig Nordgren
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare
må 18.00-18.45 10 ggr

1 795 kr

Saxofon, från 16 år – vuxen
Ledare: Ludvig Nordgren
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare
må 18.00-18.45
Nybörjare
må 18.45-19.30
Nivå 1
må 19.45-20.30
Nivå 1
må 20.30-21.15

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

10 ggr
10 ggr
10 ggr
10 ggr

Trummor, barn 10-15 år
Ledare: Erik Wall (on), Ulf Göransson (må, ti)
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare
må 16.30-17.15 10 ggr 1 895 kr
Nybörjare
ti 16.30-17.15 10 ggr 1 895 kr
Nybörjare
on 17.45-18.30 10 ggr 1 895 kr
Nivå 1
må 17.15-18.00 10 ggr 1 895 kr
Nivå 1
ti 17.15-18.00 10 ggr 1 895 kr
Trummor, från 16 år – vuxen
Ledare: Erik Wall (on), Ulf Göransson (må, ti)
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Nybörjare
ti 20.15-21.00 10 ggr 1 895 kr
Nybörjare
on 18.30-19.15 10 ggr 1 895 kr
Nybörjare
on 19.30-20.15 10 ggr 1 895 kr
Nybörjare
on 20.15-21.00 10 ggr 1 895 kr
Nivå 1
må 18.45-19.30 10 ggr 1 895 kr
Nivå 1
må 20.15-21.00 10 ggr 1 895 kr
Nivå 1
ti 18.45-19.30 10 ggr 1 895 kr
Nivå 1
ti 19.30-20.15 10 ggr 1 895 kr
Nivå 3
må 19.30-20.15 10 ggr 1 895 kr
Nivå 4
ti 18.00-18.45 10 ggr 1 895 kr
Nivå 5
må 18.00-18.45 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 9 februari kl. 18.00-20.15
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Sista anmälan: 6 februari

Heja-kören - körsång för kvinnor/
icke-binära

Förbättra din sångteknik och lär dig sjunga i
grupp, både unisont och i stämmor.
Körledare: Gabriella Forslund
Plats: Ystadsgatan 53, Malmö
Start 16 feb on 18.00-20.15 10 ggr 625 kr
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

NAVIGATION & SJÖLIV

FÖRELÄSNINGAR

Båtförarintyg, distans
Ledare: Anders Mattsson
Start 8 feb
ti 18.30-21.00
Start 30 mars on 18.30-21.00

Vattnets dans med färgen – en inspirationsstund med Johan Ramberg
Välkommen till en eftermiddag i den flytande färgens tecken och inspireras av akvarellens värld.
Johan visar hur han målar, med tonvikt på lekfullhet, experiment och ingivelser.
Du får tips och kreativa förslag, många med
avstamp i en del av Johans böcker.
Ta gärna med dig telefon och anteckningsblock
för att kunna ta foto/anteckna.
Start: Torsdag 10 mars kl 13.00-16.00
Pris: 395 kr
Plats: Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30 A,
Ystad
Föreläsare: Johan Ramberg

Kustskepparintyg, distans
Ledare: Anders Mattsson
Start 2 feb
on 18.30-21.00

6 ggr
6 ggr

8 ggr

1 500 kr
1 500 kr

1 995 kr

SRC/VHF-certifikat båtradiokommunikation,
distans
Ledare: Anders Mattsson
Start 22 mars ti 18.30-21.00 3 ggr
750 kr
Start 19 april ti 18.30-21.00 3 ggr
750 kr

YSTAD
DANS & RÖRELSE
Introduktionskurs i genuin grekisk folkdans
Följ med på en mångkulturell vår med inslag av
kultur, geografi och folkdans – allt som tillsammans är - Grekland - och ger dig kraft både i
kropp och själ!
Kursen passar alla som gillar dans och som gärna
tar chans att röra sig och få livslust på köpet.
Missar du någon tisdag då gör det inget, dansstegen är enkla. Kom som du är och ha roligt!
Start: Tisdag 1 februari kl 11.00-12.30
Pris: 395 kr/ 8 ggr
Plats: Kulturskolan, Dansens Hus,
Stenbocksgatan 9, Simrishamn
Ledare: Ingrid Brink

KONST & HANTVERK
Måla mer akvarell!
Denna kurs vänder sig till dig som har grundkunskaper i akvarell och vill lära dig mer.
Med teori och praktiska övningar närmar vi oss
nya sätt att låta färgen möta vattnet på det vita
arket, bland annat via Johan Rambergs böcker.
Materialkostnad kan tillkomma.
Start: Torsdag 17 mars kl 10.00-12.15
Pris: 1 595 kr/ 6 ggr
Plats: Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30 A,
Ystad
Ledare: Lars Lonhage
Kom och sätt en borste i Onslunda!
Lär dig hantverkskonst i hembygdsmiljö.
Onslunda Hembygdsförening anordnar prova-på
gånger och kamratcirklar i konsten att binda
borstar av olika sort och för olika ändamål.
Se hemsidan för mer information.
Kontakt: info@onslundahembygdsforening.se
eller telefon 0417-300 60

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 och på 1600-talet var Riga Sveriges största stad och Sveriges andra universitet,
efter Uppsala, grundades i Dorpat.
Intresset höll i sig till Andra Världskrigets slut för
att sedan helt försvinna och sedermera återuppväckas. Följ med på bildvisning genom historien
fram till nutid.
Start: Torsdag 24 mars kl 18.30-20.00
Pris: 160 kr
Plats: Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30 A,
Ystad
Föreläsare: Curth Sjöholm
Konsthistorisk Express
Följ med på en fartfylld, allmänbildande och
ögonöppnande resa genom den västerländska
konsthistorien.
Vår resa börjar på perrongen i vår förhistoria och
har vår egen tid som ändstation. Vi gör uppehåll
på de viktigaste stationerna och lär oss att skilja
ut de mest karakteristiska dragen för varje epok.
Under resans gång kommer vi att se hur konsten
präglats av den historiska kontext i vilken den
skapats, men också hur konsten på olika sätt har
skapat historia.
Vår konduktör Desirée är konstvetare med masterexamen från Lunds universitet.
Välkommen ombord!
Start: Torsdag 21 april kl 18.30 -20.00
Pris: 160 kr
Plats: Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30 A,
Ystad
Föreläsare: Desirée Lennklo

BLEKINGE
Under året kommer vi att tillsammans med våra medlemsorganisationer, kunna erbjuda flera
guidade vandringar, cykelturer,
långfärdsskridskoturer, kajakturer samt föreläsningar och andra
arrangemang runt om i Blekinge.
Arrangemangen uppdateras löpande på vår hemsida.

DJUR, NATUR & MILJÖ
Biosfärambassadörsutbildning
Lärorika träffar runt om i Blekinge om Biosfärområde Blekinge Arkipelag! Upptäck mer av blekingekustens fantastiska natur, kultur utmed våra nya leder,
ARK56. Du ges en inblick i vår förening och arbetet vi
gör för bevarande och hållbar utveckling. Vi träffas,
lyssnar till berättelser och funderar över historia och
framtid.
Start: April 2022
Avgift: 800 kr/12 st träffar
Plats: Olika platser i Blekinge
Ledare: Susanne Mattsson
Guidade turer på Långfärdsskridskor
Vi erbjuder flertalet turer tillsammans med Friluftsfrämjandets lokalavdelningar i Blekinge och med
Långfärdsskrinnarna i Sydost. Turerna är av olika
svårighetsgrad.
Start: När isarna bär. Löpande start,
se vår hemsida.
Plats: Olika platser främst i Blekinge, men även i
Småland och Skåne.
Ledare: Erfarna ledare från Friluftsfrämjandet
Guidade turer med kajak
Vi erbjuder flera turer tillsammans med Friluftsfrämjandet. Turerna är med olika svårighetsgrad.
Vanligen erbjuds turer på torsdagar från maj till
september. Fler turer kan utlysas och tid och dag
kan ändras utifrån väder. Se mer information på vår
hemsida.
Start: Torsdagar kl 18.00.
Plats: Olika platser i Blekinge
Ledare: Erfarna ledare från Friluftsfrämjandet

KARLSHAMN

SÖLVESBORG

DJUR, NATUR & MILJÖ

DJUR, NATUR & MILJÖ

Guidad utflykt till Mörrumsån Ebbamåla bruk
Vi besöker naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla
bruk. Eventuellt hinner vi fortsätta till det nya naturreservatet Mörrumsåns övre dalgång som sträcker
sig från Hovmansbygd till länsgränsen längs
Mörrumsåns östra sida.
Start: 8 januari kl 09.00-13.00
Plats: Teaterparken i Karlshamn
Ledare: Åke Johansson

Blekinge Adventure Festival
Välkommen till en helg med friluftsäventyr för alla
smaker. På programmet står aktiviteter på land och
till havs för våghalsar, dig som söker lugnet och allt
däremellan. Festivalen är helt enkelt en enda stor
upplevelsearena för Blekinges utbud inom outdoor,
äventyr och aktiv fritid.
Start: 2-4 september
Plats: Sölvesborg

Guidad Fågelvandring längs
strandpromenaden
Vi samlas vid Näsviken där många fåglar brukar vara
på vintern. Sen går vi längs strandpromenaden ut
till Vägga fiskehamn om det är tillräckligt isfritt på
stigarna. Ta med kikare om ni har.
Start: 6 februari kl 09.30-11.30
Plats: Näsviken, Karlshamn
Ledare: Johan Wolgast
Föredrag om våtmarker
Start: 3 mars kl 19.00-20.00
Plats: Villa Solvik – Stigmännens stuga strax väster
om Väggabadet, Karlshamn
Föredragshållare: Jonatan Wollmér
Guidad Fjärilsskådning på Sjöarp
Vi åker till Sjöarp och hoppas få se många vårfjärilar,
framför allt fuksar. Vid olämpligt väder den 9 april
försöker vi söndagen den 10 april istället.
Start: 9 april kl 09.00-12.30
Plats: Näsviken, Karlshamn
Ledare: Johan Wolgast

Fotot: Blekinge Adventures hemsida

VÄRT ATT VETA
Vår telefonväxel 076-10 96 222 är öppen måndag - torsdag 10.00 - 22.00, lördag 11.00-17.00 och
söndag 13.00-22.00.
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.

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.

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.

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

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.

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.

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 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.

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!

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.
P.g.a. covid-19 kan vissa kursstarter eventuellt komma att flyttas
fram i tid. Se hemsidan för aktuell information.

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

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

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
Telefon: 076-10 96 222
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
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

