
SPF Bodekull studieprogram våren 2022 
 

Viktigt att veta 
Anmälan 

Anmälan sker via SVs hemsida, telefon eller via personligt 

besök på SVs expedition. Observera att vi inte regelmässigt 

skickar bekräftelse på att vi mottagit din anmälan.   

 

Avbokning – Avanmälan 

Förutom ångerrätten är anmälan bindande. Om du återtar 

din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen 

startat, tar vi ut en administrationsavgift på 100 kr i det fall 

cirkeln har en avgift. 

 

Studietimmar 

En studietimme är 45 minuter. 

 

Deltagaravgift 

Den eventuella deltagaravgiften skall vara betald till 

cirkelns/kursens start eller enligt de betalningsvillkoren 

som finns angivna på inbetalningskortet/fakturan. Vid 

påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift. 

Litteratur och arbetsmaterial ingår inte i deltagaravgiften om 

inget annat anges.  

 

Försäkring 

Deltagare i SVs verksamhet är olycksfallsförsäkrade under 

studietiden samt vid resa till och från studielokalen. 

 

Studielokaler 
Kontrollera noga vilken lokal din kurs är förlagd till. 

Information hittar du på din kallelse eller i detta 

studieprogram. 

 

Intyg 

Intyg kan erhållas kostnadsfritt i anslutning till avslutad kurs. 

Minst 70 % närvaro erfordras. 

 

Kamratcirkel 

Kamratcirkel är när man med studiecirkelns hjälp vill 

utveckla ett gemensamt intresse. Det innebär att alla tar 

ansvar för gruppen. Det kostar oftast ingenting och ”ledaren” 

för kamratcirkeln är ej arvoderad. SV kan om utrymme finns 

erbjuda lokaler. Alla cirklar utan avgift räknas som 

kamratcirklar. 
 

Lokal 
Lokalerna för studiecirklarna är hos SV i Karlshamn,  

Drottninggatan 84 om inget annat anges. 
 

Mer information om våra anmälningsregler finns på vår 

hemsida www.sv.se/blekinge. 

 

SPF Bodekull 
Postadress: 
Regeringsgatan 7, 374 34 Karlshamn 
Bankgiro: 5026-9497 
Hemsida: www.spf.se/bodekull 
E-post: info@spfbodekull.se 
Telefon: 0703-99 16 73 
OBS! Anmälan till cirklar görs till SV, 0454-30 61 50. 

 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Besöks-/Postadress 
Drottninggatan 84, Karlshamn 
Öppettider: 
Måndag - Torsdag 09.00-12.00, 13.00-16.00. 
Fredag 09.00-12.00 

 

Lokaler 

Seniorernas Hus – Regeringsgatan 7 
SVs lokal – Drottninggatan 84 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Olja-, Akvarellmålning   
Du behöver inga förkunskaper för att börja måla 
i olja eller akvarell - bara intresset. 
Start: 17/1 kl 10:00-12:15 
Ledare: Anette Kofod Jensen 
Längd:  10x3 studietim 

Plats:  SPFs lokal 

 
 
 
Konsthistoria 

Kursen i konsthistoria återkommer till hösten 2022. 
Ledare: Christine Lindqvist 
Längd:  3x3 studietim 
Plats:  SVs lokal 
 

 

 
 
 

 
 

Hantverk 

Lite av varje 



Anmälan: 0454-30 61 50, mer information: www.spf.se/bodekull.  

 
Introduktion till 

Operans värld 
För alla operaintresserade! En 
fortsättning kommer under våren 
2022, håll utkik på SPF Bodekulls 
hemsida! 
Ledare:  Nils Ingmar Thorell 
Plats: SVs lokal 
 

Läs och Res 
Var med och läs om ett landskap 
i Sverige för att sedan besöka de 
historiska och kulturella platserna. 
Start:  31/1 kl 09:30-12:00 
Ledare: Ann-Louise Andersson 
Längd:  10x3 studietim 
Plats:   SVs lokal 
 

Bokcirkel 
Läs en bok tillsammans med andra 
och samtala sedan kring den. 
Start:  17/1 kl 14:00-16:15 
Ledare: Marley Graham 
Längd:  5x3 studietim 
Plats:   SVs lokal 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Musikhistoria 
Lär dig mer om klassisk musik, 
kultur, historia och mycket mer i 
denna spännande cirkel! 
Start:  19/1 kl 13:30 
Längd:  10x3 studietim 
Ledare:  Ann-Britt Bengtsson/ 
                Marie-Louise Söderberg 
Plats:  SVs lokal 
 

Engelska 
Start:  1/2 kl 09:30-12:00 
Ledare: Eva-Christine Karlsson 
Längd: 10x3 studietim 
Plats: SVs lokal 
 

Seniorsurfarna Nyhet! 
Alltmer i vår vardag styrs av teknik.  
Seniorsurf@rna syftar till att 
inspirera fler att prova på och lära sig 
mer om digitala tjänster för att kunna 
delta i och påverka samhället. 
Start:  Se SPFs hemsida 
Plats:     Seniorernas Hus 
 
 

 
 

 
 

Dator 

grund/fortsättning 
Grundläggande och fortsättning 
för dig som är intresserad av att 
lära dig mer på olika nivåer. 
Start:       Ring SV för mer info! 
Längd:     6x3 studietim 
Ledare:   Petter Elmberg 
Plats:        SVs lokal 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Smartphone/Surfplatta 
grund/fortsättning 
SV erbjuder grundläggande och  
fördjupade kurser i smartphone 
och surfplatta! 
Start:  Ring SV för mer info! 
Längd:  4x3 studietim 
Ledare:  Petter Elmberg  
Plats:  SVs lokal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datorkunskap 

Starta din egen 

studiecirkel 

 
Ditt intresse kan bli en 
studiecirkel hos oss! 
 

Har du t.ex. deltagare, ledare och 
ett ämne som passar bra, så 
hjälper vi gärna till. Genom SV får 
ni hjälp med lokaler, studiebesök 
och studiematerial. 
 


