
 

STUDIER SPF MJÖLKUDDEN VÅREN 2022 

LÄS OCH BERÄTTA        Sid. 1/2 

Studiecirkeln handlar om att utveckla färdigheter i läsande och skrivande. Genom att läsa och 

samtala om litteraturen fördjupas förståelsen. Kurslitteratur "Svenska Noveller" som man läser 

ur ett kapitel per träff. Vill du veta mer tag kontakt med  cirkelledaren. Lokal: Vuxenskolan, 

Småbåtsgatan 1 dvs mittemot Granec. Cirkelledare: Sven Nyberg telefon 0920 - 26 72 74. 

Anmälan görs till Vuxenskolan telefon 0920 - 893 20.  

KÖRSÅNG 

Kören leds av Jonas Wasserman. Körövningar genomförs i Bergnäskyrkans körrum. Anmälan 

sker med löpande intag. Kören träffas tisdagar 09.30 - 11.00. Kören leds av Jonas Wasserman. 

Frågor besvaras av  Kerstin Sundqvist telefon 070 - 275 92 89 

QI GONG 

Qigong är mjuka och lugna rörelser under kontcentration med lugna andetag och kroppen 

avslappnad.  I nuläget är lokalfrågan inte löst vlket innebär att startdatum inte kan anges. 

Cirkelledare Lisbeth Forsberg telefon 0920 - 172 89,  070 - 336 73 75.   

Vi hoppas på snar lösning. 

DIGITAL DELAKTIGHET 

Lär dig om din mobila telefon, iPhone och smartphone android, i syfte att kunna använda den 

på bästa sätt. Vuxenskolan har cirkelledare. I december 2021 avslutade vi den första cirkeln i 

ovan ämnen. Du som vill lära dig mer om hur använda din telefon anmäl dig till  Vuxenskolan 

0920 - 893 20. 

  

 



 

 

STOR APTIT PÅ LIVET - MEN MINDRE PÅ MATEN     Sid. 2/2 

Kroppen förändras och aptiten minskar, då kan man behöva äta annorlund för att behålla 

styrkan och hälsan. Vad vi äter är viktigt för allmäntillståndet tex sömnen, minnet och 

muskelstyrkan, samt risken för fallolyckor. Livsmedelsverkets material ligger till grund för 

cirkeln.  I december avslutades den första cirklen i ämnet.  Anmälan gör du till Vuxenskolan 

0920 - 893 20. 

TILLSAMMANS - MINDRE ENSAM        

Att känna sig ensam, att inte vara med i ett sammanhang eller att sakna gemenskap har blivit 

ett stort problem i vårt land. Ett sätt är att starta en studiecirkel och tillsammans arbeta fram en 

handligsplan för att motverka ofrivillig ensamhet. Studiecirkel innhåller artiklar, frågeställningar 

och filmer. Cirkeldeltagarna kan ta del av tre filmer på temat Tillsammans - mindre ensam; 

Ålderism och ofrivillig ensamhet Barbro Westerholm, Äldre och ensamhet, Ingemar Skoog samt 

Åldrandet och viktiga frågor sent i livet, Patricia Tudor Sandahl. Kontaktperson centralt SPF 

Seniorerna Marie-Louise Söderberg.  Anmälan görs till Vuxenskolan 0920 - 893 20 

MIG LURAR INGEN 

SPF, PRO, BRÅ, och Polisen har gemensamt utarbetat material till studiecirklar med syfte att öka 

kunskapen, och minska antalet bedrägerier/brott mot äldre personer. Antal deltagare 

rekommenderas till femton per cirkel. Anmälan görs till Vuxenskolan 0920 - 893 20. 

VUXENSKOLAN - AXPLOCK ÖVRIGA STUDIECIRKLAR 

Vuxenskolan har ett brett utbud av intressanta ämnen - tag gärna kontakt med dem och anmäl 

ditt intresse. Är du intresserad av att vara cirkelledare anmäl till Vuxenskolan, som tacksamt tar 

emot din anmälan.  Anmälan Vuxenskolan 0920 - 893 20. 

  

 


