
Studieprogram
HÖSTEN 2015

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Markaryds Kommun 

Vad drömmer du om att lära dig?
Har du väl satt ord på din dröm så är nästa steg enkelt. Kanske 
har ABF redan en färdig kurs eller studiecirkel i just ditt ämne? 
Då är det bara att boka på nätet, gå med i cirkeln och sätta igång.

Men hittar du inte det du letar efter så kan du starta en egen 
studiecirkel, tillsammans med vänner eller likasinnade.  
Vi hjälper dig att komma igång. 

Kontakta ABF och berätta om din idé. Vi erbjuder er cirkel
ledarutbildning, hjälper er att lägga upp en plan för era träffar, 
ordna material, boka lokal mm.

1.  Kom på ett ämne till  
din cirkel.

2.  Hitta minst ytterligare  
två deltagare.

3. Hör av dig till ABF.

4.  Skriv ner en plan för  
vad ni vill lära er.

5.  Samla deltagarna och  
sätt igång.
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Learning by speaking
Engelska för dig som vill för
djupa dig i det engelska tals
pråket genom samtal och dis
kussioner.
8 x 3 studietimmar 
Avgift: 915 kr 
Ledare: Susanne Clark

Spanska
Hola! Spanska för resan. En ny
börjarcirkel speciellt utformad 
för dig som tänker besöka Spa
nien och snabbt vill komma 
igång med enkel vardagskom
munikation. 
8 x 3 studietimmar 
Avgift: 915 kr 
Ons 17.3019.45 
Ledare: Anders Svensson 

Italienska för nybörjare -NY
På väg till Italien? 
Lär dig italienska i lätta, roliga 
och kommunikativa övningar.
8 x 3 studietimmar 
Avgift: 975  kr 
Tis 18.00 ABF:s lokaler Markaryd 
Ledare: Marie Larnicol 
Startdatum 15 september

Lilla ateljén
Fritt skapande för barn mellan 
69 år. Ge ditt barn kreativ sti
mulans tillsammans med an
dra barn. 
5 x 3 studietimmar 
Avgift: 250 kr 
Lör 13.3016.00  
Ledare: Theis Eljas 
Kulturverkstan i Strömsnäsbruk

Lilla akademin
För dig som tidigare deltagit i 
”Lilla ateljén” eller redan har 
lite förkunskaper. 
5 x 3 studietimmar 
Avgift: 250 kr 
Lör 9.3012.00

Ledare: Theis Eljas 

JAPANSK TECERMONI
Rei Kawakubo lär ut  

konsten att genomföra  
en japansk tecermoni.  

Fyra fredagar under hösten.

100 kronor

Anmälan: 
019601 54 00

Starta en egen cirkel!
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  Båtförarintyg

Föarintyget är det första steget i det du behöver för en 
säker och trivsam färd inomskärs. Kursen innehåller 
grunderna i navigation, de vanligaste sjövägsreglerna, tips 
om lämplig utrustning ombord, båthantering, sjömanskap 
m.m.  Kursen avslutas med examination enligt NFB:s regler.  
Vd godkänd examen får du en stämpel i din blå intygsbok, 
denna fyller du på med alla navigationsintyg du gör. 
Studiematerial, arbetsmaterial och examen tillkommer. 

Avgift: 1250 kr (Examen tillkommer  ca 450:) 
10x3 studietimmar 
Ons 18.30 ABF Markaryd 
Ledare: Tomas Andersson
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Anmäl dig enkelt:
043371178 
ABF Markaryd
Drottninggatan 18
28531 Markaryd
abf.se/kronoberg

HANTVERK  
& HANDARBETE

 
Bokvikning 
Det behövs endast en penna, 
linjal och en bok, perfekt 
kvällspyssel. När boken är klar 
kan man dekorera dn som 
man vill. Medtag eget material 
(böcker). 
3 x 3 studietimmar 
Ingen avgift! Startar så fort några 
”bokvikare” anmält sig! 
Ledare: Sandra Björk

Kallmålning 
En teknik där man borstar på 
”torr” färg på keramik. Resulta
tet blir alltid bra och du behö
ver inga förkunskaper. Det är 
lätt och roligt. Alla kan!
5 x 3 studietimmar 
Onsdagar 14.0016.15 ABF Markaryd 
NYHET! Nu även tisdagar 18.00 
Ingen deltagaravgift.  
Endast materialkostnad. 
Ledare: Gerda Lindau

Encaustic Art -NY!
Ett rogivande och intuitivt sätt
att skapa konstverk. Med ett 
strykjärn och färgat vax leker 
du fram olika motiv. Våga pro
va! Det är ett fantastiskt kul 
och härligt sätt att måla på! 
Inga förkunskaper krävs.  
Kostnad för material tillkommer. 
Strykjärn 295kr, varianter på 
Encausticset för nybörjare finns från 
375 kr och uppåt. 

www.färgdrommaren.se 
Startar när gruppen är fulltecknad!

5 x 3 studietimmar 
Avgift: 575 kr 
ABF:s lokaler i Markaryd 
Ledare: Anita Tykesson

Smycken 
Vill du lära dig göra smycken 
av pärlor, kedjor, läder m.m. då 
är detta cirkeln för dig. Du kö
per material direkt av ledaren. 

3 x 3 studietimmar 
Avgift: 360 kr 
Ledare: BIbi Björk 
www.pärlteamet.se

Friskvård-NY! 
En cirkel för dig som vill veta 
mer om mindfulness, medita
tion och avslappning. 
9 x 1 studietimmar 
Avgift: 360 kr  
Ledare:Marie Larnicol 
Tisdagar  17.00 ABF Markaryd 
Startdatum 15 september

DATA & IT

Internet i vardagen
Tillhör du de som fortfarande 
betalar räkningar på banken? 
Som sitter i telefonkö för att 
boka tågbiljetter? Som inte vet 
hur man söker restauranger, 
resor eller begagnade prylar 
på nätet?

Vi lär oss använda Internet 
som ett verktyg i vardagen, för 
att underlätta livet och  
ut nytt ja de möjligheter som 
andra redan tycks ha hittat.
3 x 3 studietimmar 
Avgift: 300kr 
Ledare: Anders Svensson

Mer data
Fortsättningscirkel för dig som 
precis kommit igång med din 
dator. Du får lära dig att skapa 
dokument i Word, spara, info
ga bilder m.m.
3 x 3 studietimmar 
Avgift: 450 kr 
Ledare: Anders Svensson

Office
För dig som vill lära dig Word, 
Excel & Powerpoint.
7 x 3 studietimmar 
Avgift: 1050 kr 
Ledare: Anders Svensson

HISTORIA

Vill du vara med och skapa 
idrottshistoria? Nu har du 
chansen genom att gå med i 
en studiecirkel. 
Studiecirkeln sker i samband 
med Markaryds Kommun,  
Kultur och Fritid. 

Markaryds IF 
Vi fortsätter med boken och 
studiecirkeln om Markaryds IF 
och även nya deltagare är väl
komna! Start 1 september. 
 Ingen avgift! 
Tis 10.0012.15 Markaryds kulturhus

 
Strömsnäsbruks IF -NYHET!
Gå med i studiecirkeln om 
Strömsnäsbruks IF som för
hoppningsvis kommer att ut
mynna i en bok med reporta
ge, bilder och statistik .  
Ingen avgift! 
Ons 10.0012.15 Strömsnäsbruks 
bibliotek. Start 9 september. 

Tovningskurs Helgkurs  
1718 oktober 9.3016.30

Kom och lek med ullensläpp barnasinnet 
frittendast fantasin sätter gränser. Vi tovar och 
formar ullen med hjälp av varmt vatten, tvål och 
handkraft. Du får lära dig tova mindre saker som 
t.ex. mössor, väskor, skogstroll m.m. 

Avgift: 720 kr för båda dagarna.  
Ledare: Inga Hejselbaek 
Anmäl dig senast 8 oktober!

Hitta  
din cirkel på  

abf.se

Bästa  
presenten:

ge bort  
en cirkel!

Du vet väl att du  

som är LOmedlem kan 

ha rätt til
l rabatt?  

NATUR & MILJÖ

Jägarexamen

Hos ABF kan du läsa in teorin 
för att kunna ta jägarexamen. 
Cirkeln ger dig kunskap om 
bl.a. ekologi och fauna, säker 
vapenhantering, jaktetik och 
jaktlagstiftning samt kunskap 

om våra vilda djur och förstå
else för behovet av viltvård.  
Kostnader för övningsskytte, 
och praktiskt skytteprov mate
rial och prov tillkommer. 

15 tillfällen 
Avgift: 1700 kr 
Ons 18.30 ABF Markaryd 
Ledare: Håkan Hallgren
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