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För information och anmälan:
Gudrun Henriksson Wikerstål, ansvarig för cirklar,: 070-746 76 31, gudrun_hw@hotmail.com
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Lär dig något nytt som du är intresserad av! 

Gör något kul tillsammans med dina vänner! 

Lär känna andra på orten där Du själv bor! 

Kom med i en studiecirkel i Hjortsberga!

Under hösten 2013 erbjuds följande cirklar:

TRÄDGÅRDSCIRKEL 
Med hjälp av inspirerande föreläsare från trakten lär vi 
oss mer om hur vi kan utveckla våra trädgårdar. Vi berät-
tar om våra trädgårdsprojekt – både lyckade och min-
dre lyckade! Vi gör studiebesök i trädgårdar och jobbar 
ibland med något praktiskt tillsammans.
Cirka 20 personer har deltagit under våren 2013. Många 
fortsätter, men vi har plats för fl er. 

Fyra träff ar under fyra månader, med start sista onsdagen 
i augusti. Kostnad 350 kr. 

DATACIRKLEL - för nybörjare

Datorn är ett hjälpmedel i vardagen. Vi lär oss betala 
räkningar, skicka e-post, leta information på nätet, 
hantera foton, hålla ordning på alla dokument i datorn 
så att man kan hitta dom igen, mm .
En cirkel startar i augusti. Preliminärt sju träff ar, var 14e 
dag. Kostnad ca. 800 kr.

CIRKEL I MÖBELTAPETSERING

Har du gamla stolar som du ärvt? Har du gjort fynd på 
loppis? Behövs ny stoppning och klädsel?
Vi lär oss grunderna i tapetserarhantverket och renoverar 
varsin kär stol. 
Sex träff ar varannan vecka. Då hinner vi göra lite hemma 
mellan cirkelträff arna. Start i september. Kostnad 800 kr.
PRAKTISKT

Vi hjälps åt att ordna fi ka till cirkelträff arna. 
Studiecirklarna organiseras genom Vuxenskolan i Alvesta.
MER INFO

På hemsidan www.hjortsberga.se fi nns mer information 
och även preliminär studieplan.


