
Seniorcirklar för SPF Seniorernas
medlemmar i Helsingborg

Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram ett urval av våra studiecirklar  som 
vi hoppas väcker ert intresse. Du hittar hela utbudet på www.sv.se/skaneland 
Som medlem  har du rätt till SPF seniorernas  10% rabatt på alla våra kurser. 
Meddela vilken förening du är med i vid din anmälan så får du tillgång till det 
rabatterade priset. Material tillkommer om inget annat anges.
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Qigong
Qigong har sitt ursprung i  traditionell 
kinesisk läkekonst som främjar ditt välbefinnande. 

Ons 19/2   |   kl. 13.00   |   Arr 110663 
Fre  21/2   |   kl. 10.30   |   Arr 110662 
10 x 1 stud.tim   |  990 kr 

Biodling
Vill du lära dig att sköta en biodling, men har inte 
tiden för en längre kurs. Gå vår kortkurs! 
Ni får både teori samt lite praktiska moment. 
Bli biodlare så får du:

HEM OCH TRÄDGÅRD

- Kontakt med ett annat samhälle
- Ta del av binas förunderliga levnadssätt
- Mer och bättre frukt och bär i din trädgård
- Sist men inte minst egen honung.

Tis  3/3   |   kl. 16.00   |   Arr 110780
5 x 3 stud.tim    |   700 kr

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Gör din egen påskkrans eller annan 
dekoration inför påsken

Påsken börjar så smått närma sig. Få en naturlig 
påskkänsla hemma.

Mån  30/3   |  kl. 18.30   |   Arr 601271 
1 x 3 stud.tim  | 300 kr  (material tillkommer)

Hudvård - Hud och Skönhet
Lär dig mer om huden och hur man sköter den.
Testa din hudtyp och få skönhetstips.

Ons 4/3     |   kl. 18.00   |   Arr 110794
3 x 3 stud.tim   |  730 kr

Alla kan odla gröna skott -  
som är näringsrika och hälsosamma
Bli ett odlarproffs! Vi börjar från grunden och odlar 
praktiskt på platsen. Du får alla tips och knep så att du 
lyckas med ditt odlingsprojekt.

 Tor 5/3   |   kl. 15.00   |   Arr 110815
 3 x 3 stud.tim   |   990 kr inkl. odlingsmaterial och 
 kompendie med odlingsschema..

Odla gröna skott med barn och barnbarn
Odla köksväxter med barnen för att väcka lusten till det 
gröna och nyttiga som är bra att ha på din smörgås eller 
som sallad. Vi  arbetar praktiskt tillsammans och du får 
tips att lyckas med ditt odlande. 
Endagskurs
  Fre 21/2   |   kl. 13.00   |   Arr 110816
  1 x 4 stud.tim   |   450 kr (en vuxen + ett barn)
  Inkl. odlingsmaterial och odlingsschema.



SPRÅK

Tis 28/1   |   kl. 14.00   |   Arr 110749
6 x 2 stud.tim   |   830 kr 

Engelska nivå B1
För dig med goda kunskaper i tal och grammatik. 
Kursen är varannan vecka.

Tor  14/5   |   kl. 14.00   |   Arr 110782
5 x 2 stud.tim   |  690 kr

Sommarkurs - Turistspanska för nybörjare
Kursen riktar in sig på turistspanska. Lär dig ord och 
fraser som är användbara då du är på restaurang, 
hotellet, flygplatsen eller ska handla i affären.

Mån  11/5   |   kl. 14.00  |   Arr 110783 
Mån  11/5   |   kl. 17.30  |   Arr 110784 
5 x 2 stud.tim   |   690 kr

Sommarkurs - Turistspanska för 
fortsättare A1
För dig som har lite kunskaper i spanska i både tal och 
grammatik.
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Skriv din egen biografi för nybörjare
Du har mycket att berätta och många av dina 
nära och kära vill gärna veta mer om vem du är 
och vad du varit med om i livet.
På denna nybörjarkurs skaffar du dig de 
teoretiska kunskaper du behöver då du ska 
skriva din självbiografi. 
Kursen är varannan vecka

SKRIVA

Tor 24/2   |   kl. 15.00   |   Arr 110767
4 x 3 stud.tim   |  950 kr 

Starta en egen studiecirkel! 
Ditt intresse kan också bli en studiecirkel hos oss. 
Har du deltagare, ledare och ett ämne som passar bra, så hjälper vi gärna till med 
lokaler eller studie- material. Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång! 

Kultur och konst från när och fjärran 

Från Vikingarnas värld och framåt.

Eva Mattsson Lundblad, konst- och kulturhistoriker

Tis 14/4   |   kl. 10.00   |   Arr 110776
Tis 14/4   |   kl. 13.00   |   Arr 110777
Tor 16/4  |   kl. 10.00   |   Arr 110778
5 x 2 stud.tim 670 kr  inkl. fika

KONST OCH KULTUR

MUSIK OCH DANS

Kärnans sångkör
Kom och sjung med ett 40-tal andra och känn 
gemenskapen genom sången! 
Endast för SPF medlemmar.

Tis 21/1   |   kl. 15.00   |   Arr 601270
10 x 2 stud.tim   |   300 kr



Mån 2/3   |   kl. 13.00   |   Arr 601273 
Ons 25/3  |   kl. 13.00   |   Arr 601274 
1 x 4 stud.tim  |  450 kr inkl. fika
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Data fortsättning - Internet i praktiken 
Vi tittar på olika webbläsare, hantera mail och skriva, 
söka information och i kombination med din 
Smartphone. Handla i matbutiken online. 
Inloggning med Smartphonen mm. 
Installera och ta bort program/appar m.m. 

Förkunskaper: data grund eller motsvarande.

Mån 9/3   |   kl. 13.30   |   Arr 110788
3 x 3 stud.tim   |   800 kr 

DATOR - INTERNET - MOBIL - APPAR

Data grund - Windows 10 
För dig som är ny på datorn och har en egen laptop.
Nybörjare.

Mån 24/2   |   kl. 10.00   |   Arr 110787
4 x 3 stud.tim   |   990 kr 

Skånetrafikens nya biljettsystem/app
Skånetrafikens nya app, hur använda den smartast 
för lägsta reskostnad. Andra länstrafikappar som 
Blekingetrafiken, Stockholm Lokaltrafik, 
Hallandstrafiken, Västtrafik Göteborg m.fl.
Endagskurs
 Ons 26/2   |   kl. 13.00   |   Arr 601272
 1 x 4 stud.tim   |   450 kr inkl. fika

Bank-ID, Swish - 
handla säkert på Internet  
Hur använder man Bank-ID för kontakt med 
samhällsfunktioner som Försäkringskassan, 
Vårdcentralen 1177, Skatteverket och många fler?
Att använda Swish för betalningar med småbelopp. 
Handla säkert på Internet. Att boka och beställa 
resa mm. 
Endagskurs
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