
 
 
 
 

 
 

Digitala cirklar i samarbete med SV höst 2020 
 
Här presenteras några av våra digitala cirklar (dvs de genomförs på webben)! 
Cirkeln fungerar som vanligt – cirkelledaren leder studierna framåt och 
cirkeldeltagarna är delaktiga i det gemensamma utforskandet av cirkelämnet. 
Deltagarna behöver en dator eller surfplatta med kamera och mikrofon, vid 
anmälan kommer en utförlig beskrivning hur man deltar i studiecirkel via 
dator/surfplatta.  
 

 Bli Digital Grund 
Cirkelledare: Erika Olsson 
Grupp 1 – start 21/9 kl 10.00-11.30, 3 ggr, övriga datum 28/9, 5/10 
Grupp 2 – start 7/9 kl 13.00-14.30, , 3 ggr, övriga datum 28/9, 5/10 

 Bli Digital Fortsättning 
Cirkelledare: Erika Olsson 
Start 21/9 kl 15.00-16.30, 3 ggr, övriga datum 28/9, 5/10 
För dig som gått grundutbildningen i våras och vill fortsätta utveckla dina 
digitala kunskaper. 
 

 Engelsk konversation 
Cirkelledare: Johannes Mattisson 
Start: 23/9 kl 18-20.30, 8 ggr, anmälan senast 20/9 
Pris: 500 kr, max 8 deltagare 
Förkunskapskrav: grundnivå 
Vi pratar om aktuella och vardagliga händelser.  

 British crime 
Cirkelledare: Annkatrin Kretz 
Start: 26/10, kl 17.00-18.30, 5 ggr, anmälan senast 21/10 
Pris: 250 kr, max 6 deltagare 
Förkunskaper: Engelska (motsvarande gymnasienivå) 
We have all met them, the British sleuths and their antagonist – the sly 
and ruthless criminal. We will look at this literary genre from diffierent 
angles and discuss our  findings in the group. Different eras in crime 
fiction, authors with a great variety in writing style and perspective, all 
kinds of justice-seeking indviduals and a colourful and frightening gallery 
of murderers (the most common crime in the stories). You will find it all, 
and so much more, in the British treasure chest of crime fiction. 

 Aktiva 70-plussare – inte som du tror! 
Cirkelledare: Annkatrin Kretz 
Start: 29/10, kl 10.00-11.30,  5 ggr, anmälan senast 25/10 
Pris: 250 kr, max 6 deltagare 
I dessa Corona-tider har ordet ”70-plussare” använts flitigt.  Vi kommer att 
använda oss av begreppet på ett helt annat sätt! Runt om i världen finns 
det kvinnor och män som har fyllt 70 år, och mer därtill, som är aktiva 
inom många olika verksamhetsområden: politik, musik, litteratur, 
underhållning, forskning och affärsvärlden till exempel. Paul McCartney, 



 
 
 
 

 
 

Stephen King, Elsie Johansson, Owe Thörnqvist, Joe Biden, M. Stanley 
Whittingham (Nobelpriset i kemi förra året) är bara några personer i 
denna energiska grupp människor. 

 Minnesvärda kvinnor 
Cirkelledare: Annkatrin Kretz 
Start: 5/11, kl 18.00-19.30, 5 ggr, anmälan senast 30/10 
Studiematerial: 
Pris: 250 kr, max 6 deltagare 
Historieböckerna är fulla av män. Betyder det att det inte finns några kvinnor som 
påverkat historiens gång? Naturligtvis inte! Vi kommer att leta fram några av dessa 
bortglömda kvinnor, läsa om dem och diskutera deras liv, gärningar och den betydelse 
de har haft i det historiska förloppet. Att inte vara nämnd, betyder inte att man inte 
finns. Säkert är skälen många till varför kvinnor så sällan figurerar i 
historieskrivningen.  
 

 Litteraturcirkel 
Kamratcirkel – vi hjälper er igång. 
Studiematerial: Ni väljer själva vilken bok ni vill läsa i cirkeln, vi har 
studiehandledningen. 
 

Anmälan till samtliga cirklar görs till sormland@sv.se eller 010-199 2330. 
 
 

 

 

 


