STUDIECIRKLAR & KURSER
ABF ÖREBRO LÄN
HÖSTEN 2020

ABF i länet

ABF finns i hela Örebro län. Hos oss kan
du lära dig mer om ditt specialintresse,
få hjälp med lokaler för bland annat
musikverksamhet, matlagning eller
keramik, låna teknik till ditt kulturarrangemang etc. Titta gärna in hos
oss, så berättar vi mer om vad vi
kan erbjuda!

ABF på webben
På abf.se kan du botanisera bland cirklar
och kurser, kolla in aktuella föreläsarbesök,
ta reda på hur du startar en egen cirkel och
läsa mer om våra projekt. Besök oss på
www.abf.se/orebrolan

ANMÄLAN:
010-203 17 00
ELLER BESÖK

WWW.ABF.SE/OREBROLAN

Adress huvudkontor:
Fredsgatan 18, Örebro
Telefon: 010-203 17 00
E-post: info.orebro@abf.se
Hemsida: abf.se/orebrolan
ÖREBRO LÄN

Anmäl dig per telefon eller på webben.
Du kan också besöka oss, så tar vi
emot din anmälan och skriver in dig!
Vi tar ut en avgift om 25 kr per pappersfaktura. Den avgiften slipper du om du
vid anmälan anger att du istället vill ha
din faktura via en e-postadress.
Kallelse sker per post/e-post innan
cirkelstart. Inbetalningskort kommer
tillsammans med kallelsen. Kostnader
för studie- och arbetsmaterial kan
tillkomma.
Covid-19
Vi förbehåller oss rätten ställa in kurser
och cirklar med anledning av covid-19.
Rabatt
En del LO-förbund subventionerar
avgiften på ABFs cirklar. Ta kontakt
med ditt förbund innan anmälan!

Följ oss på Facebook:
facebook.com/ABF.Orebro.lan

Tillgänglighet
Alla ska kunna delta i vår verksamhet.
Undvik parfym och andra starka
dofter när du besöker oss. Har du
frågor om tillgänglighet - kontakta oss!

COVID -19
För att undvika spridning av virus så har vi gjort en
rad justeringar i vårt arbete och vår studieverksamhet.
Det viktigaste är att du inte besöker oss eller din
studiecirkel om du har några som helst symptom.
Vi städar och spritar våra studielokaler ofta, och
tar i första hand emot bokade besök.
Vissa av våra studiecirklar pågår som vanligt, med god
distans och noggranna hygienregler, vissa förläggs
utomhus istället och i vissa kan du delta på distans.
Läs mer under varje studiecirkel för att se hur den är
upplagd. Vi är flexibla och kan alltid hitta lösningar
för att underlätta medverkan om du har särskilda
behov - ring eller maila till oss med dina frågor!
Vi förbehåller oss rätten ställa in kurser och
cirklar med anledning av covid-19.

Vill du ha hjälp med digitala studier?

Vi stöttar er självklart även i arbetet med era ”egna”
utbildningar, möten och studiecirklar. Vi har teknisk
utrustning och digital kompetens och hjälper er gärna
med genomförandet av er verksamhet, både fysiskt
och på distans!

CIRKELLEDARUTBILDNINGAR 2020
Välkommen till ABFs grundläggande cirkelledarutbildning!
Utbildningen riktar sig till dig som redan är, eller vill bli, cirkelledare
inom ABF. Vi vill med utbildningen ge dig en inblick i ABFs värdegrund,
folkbildningens pedagogik och vad rollen som cirkelledare innebär.
Du får även värdefulla verktyg och metoder för att leda grupper
och diskussioner.
Du kan välja att gå vår grundläggande cirkelledarutbildning
antingen digitalt eller fysiskt.
CIRKELLEDARUTBILDNING I ABFS LOKALER
Den fysiska träffen är en endagskurs (kl. 09.00-16.00) då vi är max 10
personer i en sal som rymmer 80. Vi följer alla Folkhälsomyndighetens
riktlinjer, får mat till lokalen via catering, och självklart stannar vi
hemma vid minsta symptom. Vi bjuder på enklare frukost 30 minuter
innan kursstart.
distan

s

DIGITAL CIRKELLEDARUTBILDNING
ABFs digitala cirkelledarutbildning är uppdelad på tre tillfällen, 3x 45
min per tillfälle och innehåller förutom grundutbildningen även metoder
för att hålla digitala studiecirklar. Utbildningen inleds med en genomgång av lärplattformen Microsoft Teams, som är ABFs plattform för
studiecirklar online. Du kommer här få metoder och verktyg för att
kunna genomföra din studiecirkel digitalt, och att för våga vara
digitalt kreativ!
ABFs cirkelledarutbildning är kostnadsfri.
Datum för utbildningarna kommer inom kort, håll utkik på vår hemsida
abf.se/orebrolan. Gör gärna en intresseanmälan till: therese.lord@abf.se
Varmt välkommen!

KURSER FÖR
MEDLEMSFÖRENINGAR
Hos oss kan du lära dig mer om
uppdraget som till exempel ordförande, sekreterare, kassör eller revisor. Vi
har också kurser för hela styrelser som
vill utvecklas, hitta nya arbetssätt och
komma ur gamla hjulspår. Kontakta
ABF på din ort för information om
datum och upplägg!

Har ni egna kurser i er förening?

Vi stöttar er självklart även i arbetet med
era ”egna” utbildningar! Hos ABF kan ni
få hjälp med till exempel kostnadsersättning, lokal, material, tips på bra handledare eller hjälp med planering inför er
kurs.
För mer info: www.abf.se/orebrolan

NÖRDKULTUR – ABF ÖREBRO LÄN

Nördkultur är ABFs forum för alla nördar. Vi arrangerar
cirklar och föreläsningar för alla som vill träffas och
diskutera böcker, film, serier, cosplay, anime och rollspel.
Håll utkik på vår facebooksida, där våra
workshops, kurser, studiecirklar och
föreläsningar läggs upp löpande.
Har du en egen idé på en kurs eller
föreläsning, så kontakta oss!

Följ oss på Facebook:
Nördkultur
ABF Örebro län

Odling, mat och hantverk
GRUNDKURS I KORVTILLVERKNING
PÅLSBODA 159007 & 159008
Helgkurs 17 oktober
10.00-14.00
1000 kr
Helgkurs 19 december - jultema
10.00-14.00
1000 kr
Lär dig göra egen korv från grunden, utan
konstiga e-nummer och tillsatser! Under
kursen får ni lära er allt man behöver veta
om tillverkningsprocessen. Det färdiga resultatet tar du med hem! Vi kommer också
gå igenom hur man paketerar korven för
ökad hållbarhet.
Kursledare är Fredrik Lennström som
driver Ä.K.T.A KÖTT, en liten gårdschark
som enbart jobbar med vilt och lokalproducerat kött från bygden. Allt görs hantverksmässigt och i liten skala.

TEXTILHANTVERK

DEGERFORS
Välkommen till en återbrukscirkel på
Berget i Degerfors, där du lär dig att laga
och ta hand om dina kläder så att de håller
längre och att sy nytt av gammalt.

Du får också möjlighet att skapa ett
eget projekt av medhavda kläder eller
textilier.
Se vår hemsida för mer information
om startdatum!
Tisdagar 18.00-20.30
300 kr
Visst material ingår.

TOVNING AV ULL

ASKERSUND 158987
Tovning är en mycket gammal teknik
där du mekaniskt bearbetar kardad ull.
Genom att bearbeta den kardade ullen
tillsammans med varmt såpvatten hakar
ullens fibrer fast i varandra så att de bildar ett sammanhängande tovat tygstycke.
Det tovade arbetet valkas sedan vilket
gör att arbetet krymper och därmed
förstärks.
Ledare: Carina Björnberg, textillärare
på Sjöängen.
Varannan tisdag 17.30-20.00
Start 20 oktober
5 träffar, 695 kr

VÄVNING I HÄLLEFORS

HÄLLEFORS 158912
Vår vävgrupp i Hällefors har tre platser
lediga. Du är varmt välkommen att
anmäla dig! Inga förkunskaper behövs.
Ledare Birgitta Gustavsson.
Start 16 september 09.00-12.00
14 träffar, 749 kr

VÄVNING I ASKERSUND

ASKERSUND 158863
Vävgruppen i Askersund har två platser
lediga. Du är varmt välkommen att
anmäla dig! Cirkeln är en fortsättningscirkel, förkunskaper av vävning behövs.
Gruppen väver i olika tekniker/material.
Ledare Christina Delin.
Start 26 augusti 18.00-21.00
16 träffar, 525 kr

VÄVNING I TYCKE

VRETSTORP 158911
Vävgruppen i Tycke, Vretstorp, har två
platser lediga. Inga förkunskaper behövs.
Ledare Gun-Britt Haraldsson.
Start 8 september 13.30-16.30
10 träffar, kostnadsfritt!

VIVAVÄVARNA

ÖREBRO 158718
Välkommen till Vivavävarna, en
vävgrupp i Vivalla!
Vävning är ett hantverk som blir mer och
mer populärt igen! Vi väver allt från trasmattor i olika tekniker till löpare, dukar
och plädar. Vi träffas måndagar, tisdagar
och onsdagar. Förkunskaper är bra att ha
men inget krav.
Deltagaravgift 150 kr per månad. Betalas
direkt till ledaren Dolores Modin. Vid
frågor ring Dolores på 076-319 19 07.
Start 17 augusti 09.00-12.30
20 träffar, 150 kr/månad

KNYPPLING I ASKERSUND

ASKERSUND 158720
En cirkel både för dig som är nybörjare
och för dig som redan kan grunderna!
Ledare: Lena Karlsson
Start 14 september 14.00-17.00
10 träffar, kostnadsfritt!

SKÖRDA OCH ÄT DIN ODLING

utomh

us

KUMLA 158934
Välkommen till en cirkel som lär dig att ta hand
om din egen skörd! Du får lära dig allt från att
laga enkla smårätter till att göra smoothies,
marmelad och musta äpplen.
Cirkeln hålls utomhus i trädgården på Hjortsberga
gård där det finns utekök och vedspis.
Ledare: Tina Frödin.
Måndagar 17.30-20.00
Varannan vecka
Start 17 augusti
6 träffar, 1150 kr

KERAMIK PÅ BERGET

DEGERFORS 158909
Här får du lära dig att dreja egna koppar, skålar och
andra bruksföremål! Drejning, ugn och glasyr ingår.
Kostnad för lera tillkommer. Ledaren Maria Hernfridsson jobbar på Hällefors folkhögskola.
Måndagar 18.00-20.00
Start 14 september
12 träffar, 1500 kr

AKVARELL FÖR NYBÖRJARE

distan

s

DISTANS 158914
Akvarell för nybörjare, på distans! Vi tar allting
från början och har övningar steg för steg. Kursen
fokuserar främst på olika tekniker som vått i vått och
schumring men även materialkunskap och färglära.
Ledare: Anneli Jöesaar
Måndagar 18.00-20.30
Start 21 september
6 träffar, 850 kr

ART JOURNALING

distan

s

DISTANS 158915
En Art Journal har inga rätt eller fel, utan det är en
bok där du kan rita, stämpla, måla och skriva helt fritt
– om vad som helst! På distans lär vi oss tillsammans
om mixed media, vilka material som passar bra och
testar olika tekniker. Ledare: Anneli Jöesaar
Måndagar 18.00-20.30
Start 2 november
6 träffar, 850 kr

ÖPPEN ODLING
PÅ HJORTSBERGA

utomh

us

Välkommen till Hjortsberga gård under deras
odlingssäsong!
Här kan du kolla på
gårdens odlingar,
provsmaka honung och
titta in i växthusen.
Ta med en vän! Det finns
kaffe och hembakt till försäljning!
När: 15 augusti
Var: Hjortsberga gård,
Hjortsberga 306, Kumla
Fri entré!

Framtidsveckan
ÖPPEN GÅRD
PÅ HJORTSBERGA

utomh

Välkomna till en öppen
visning av Hjortsberga
gård under Framtidsveckan! Se hönshuset
som är byggt i kubbteknik och växthuset som
är byggt av återbrukat
material. Kolla även in
deras takavvattningsdamm som samlar regnvatten, träffa hönsen och
gårdens bin.
Ta med en vän och strosa
runt på gården. Kaffe,
hembakt och honung
finns till försäljning!
När: 3 oktober
Var: Hjortsberga gård,
Hjortsberga 306, Kumla
Fri entré!

us

Gor din rost hord
AKTIVISTVERKSTAD

ÖREBRO 157303
Välkommen till en studiecirkel om
praktisk och strategisk aktivism! Finns
det en särskild fråga du brinner för och
som du vill påverka, utan att veta hur?
Under studiecirkelns gång får du bland
annat lära dig mer om:
- Aktivismens historia
- Strukturer och makt
- Hur du kan skapa en effektiv rörelse
- Icke-våld som metod
- Lagar och regler
- Hur man söker tillstånd för
demonstrationer
- Banderoll/plakatmålning
Utöver de praktiska och strategiska
momenten får du gemenskap och
sammanhållning med andra människor
som strävar mot samma eller liknande mål.
Tillsammans gör vi en annan värld möjlig!
Ledare: Nadia Awad och Niclas Persson
Torsdagar 18.30-20.45
Start 8 oktober
10 träffar, kostnadsfritt!

RETORIK

ÖREBRO 157254
Har du svårt att nå ut med ditt budskap?
Eller undrar du varför en talares
kommunikation tilltalar dig mer än en
annan talares trots att de båda behandlar
samma sak? I den här kursen kommer
vi att lära oss hur man få publiken att
lyssna. Vi kommer tillsammans att
diskutera och reflektera över olika
retoriska objekt.
Ledare: Emma Åsander. Emma har en
kandidatexamen i retorik och brinner för
att förmedla retoriken vidare till andra
som också har nytta av de retoriska
verktygen.
Torsdagar 18.00-19.30
Start 8 oktober
10 träffar, 950 kr

F´RALLAKÖREN

ÖREBRO
Har du lust att sjunga? Kom med i vår
härliga kör, F´rallakören - en kör för alla!
Vi övar på onsdagkvällar kl 18.30-21.00,
under ledning av Krister Kallin.
Anmälan sker via www.frallakoren.se
eller direkt på plats vid någon av de
första övningstillfällena.
F´rallakören är en ideell förening med
terminsavgifter. Varmt välkommen!

ÖREBRO FOLKKÖR

ÖREBRO
Kören utför en bred repertoar med bland
annat Simon och Garfunkel, kent, Queen,
Taube och ABBA.
Nu finns det plats för fler i kören!
Vi söker främst tenorer och sopraner.
Vill du vara med i Örebro Folkkör?
Kontakta dirigent Annki Olsson och
boka tid för en provsjungning.
Söndagar 18.00-20.30
400 kr/termin

MANSKÖREN LORELEI

ÖREBRO
Vi söker ständigt nya sångarbröder!
De enda kraven vi ställer är att du kan
sjunga, är hyfsad på att läsa noter och
att du är trevlig. Den sociala biten är
minst lika
viktig som den musikaliska och vi gör
allt för att ta extra bra hand om våra
nya medlemmar. När du kommer till
oss första gången får du sitta med
under övningen och om du tycker att vi
är ett gäng du skulle passa in i så får du
gärna provsjunga. Vi ser mycket gärna
att yngre förmågor ansöker till kören.
Men låt dig inte avskräckas av den i
övrigt höga medelåldern, vi är
fortfarande unga i sinnet!
Kontakt: Krister Kallin, dirigent
019-184483 eller mail@kristerkallin.se
Start 21 augusti

CANTAMERA

ÖREBRO
En kör för både kvinnor och män. Du
behöver kunna sjunga en melodi. Utöver
det finns inga krav. Vi gillar att vara breda
genremässigt men tenderar att främst luta
åt populärmusikhållet från olika tidsepoker. I vår blir det bland annat en del sköna
70-talshits! Vi sjunger ofta fyrstämmig
körsång. Du väljer själv vilken stämma
som passar dig. Körledare är Krister Kallin.
Första gången kan du välja att prova gratis
utan föranmälan. Vill du däremot säkra
din plats i förväg så kontakta Nina Noren,
tel: 019-6015402 eller nina.noren@abf.se
Torsdagar 18.30-20.45
Start 3 september
984 kr/termin

FOREVER YOUNG

ÖREBRO
Välkommen till vår seniorkör Forever
Young, för kvinnor och män! Vi sjunger
mest välkända visor och schlagers - sånt
som vi gillar. Att få starta veckan med
körsång tillsammans med många andra
sångglada människor är härligt! Du behöver kunna sjunga en melodi, utöver det
finns inga krav på förkunskaper. Många
i kören har lång erfarenhet av körsång,
vilket kan vara ett fint stöd för dig om
du själv är oerfaren. Körledare är Krister
Kallin.
Första gången kan du välja att prova gratis
utan föranmälan. Vill du däremot säkra
din plats i förväg så kontakta Nina Noren,
tel: 019-6015402 eller nina.noren@abf.se
Måndagar 10.00-11.45
Start 31 augusti
894 kr/termin

LE COEUR / VOX FEMINA

ÖREBRO
KÖREN VOX FEMINA: körsång för kvinnor
Under 2019 hade vi ett härligt projekt
med ABBAs fantastiska låtskatt. Oftast
blir det 3-stämmig repertoar för damkör
med olika teman. Har du manliga bekanta som skulle kunna passa in i en kör så
tipsa om Le Coeur! Du behöver kunna
sjunga en melodi. Utöver det finns inga
krav på förkunskaper.
KÖREN LE COEUR: körsång för kvinnor
och män
Alla är välkomna och alldeles särskilt
välkomnar vi tillskott i herrstämman! Du
behöver kunna sjunga en melodi. Utöver
det finns inga krav på förkunskaper men
många i kören har lång erfarenhet av
körsång vilket kan vara ett fint stöd för
dig om du själv är oerfaren. Körledare är
Krister Kallin.
Första gången kan du välja att prova
gratis utan föranmälan. Vill du däremot säkra din plats i förväg så kontakta
Nina Noren, tel: 019-6015402 eller nina.
noren@abf.se
Måndagar 17.30-19.30
Start 31 augusti
894 kr/termin

SISTERS

ÖREBRO
Repertoaren är varierad men vi gör
framförallt pop/rock/soulmusik. Om du
läser noter och framför allt har förmågan
att i en grupp hålla en egen sångstämma
så kan Sisters vara det perfekta valet
för dig! För att få delta i kören krävs ett
godkänt sångprov. Kontakta körledare
Krister Kallin för att boka tid: sisters@
kristerkallin.se eller 0704-18 44 83.
Tisdagar 17.00-18.30
Start 1 september
894 kr/termin

FACKLIGA UTBILDNINGAR
Är du medlem i facket, skyddsombud eller på annat sätt engagerad i
det fackliga arbetet på din arbetsplats? Vi har många utbildningar
som du kan gå för att utveckla ditt fackliga engagemang! Är du
inte engagerad men vill lära dig mer om hur facken arbetar?
Det finns utbildningar för dig med!

Du, facket och kollektivavtalet
(facklig intro)
8 oktober, Örebro
Sista anmälan: 8 september
Medlem i facket
7-9 september, Örebro
Sista anmälan: 10 augusti
19-21 oktober, Örebro
Sista anmälan: 21 september
23-25 november, Örebro
Sista anmälan: 26 oktober
Medlem i facket 2
16-18 november, Örebro
Sista anmälan: 16 oktober
Medlem 55+
14-16 september, Örebro
Sista anmälan: 17 augusti
26-28 oktober, Örebro
Sista anmälan: 28 september
30 november - 2 december,
Örebro
Sista anmälan: 30 oktober

Jämställdhetsutbildning
2 och 9 november, Örebro
Sista anmälan: 5 oktober
Vald på jobbet
24-26 augusti, Örebro
Sista anmälan 27 juli
12-14 oktober, Örebro
Sista anmälan: 14 september
7-9 december, Örebro
Sista anmälan: 9 november
BAM - Bättre arbetsmiljö
3, 10, 17, 23 och 24 september,
Örebro
Sista anmälan: 10 augusti
15, 22 och 29 oktober samt 4-5
november, Örebro
Sista anmälan: 15 september
SAM – Systematiskt
arbetsmiljöarbete
11 november, Örebro
Sista anmälan: 12 oktober

OSA – Organisatorisk och
social arbetsmiljö
12 november, Örebro
Sista anmälan: 12 oktober
Om facket
24-25 september, Örebro
Sista anmälan: 24 augusti
Om samhället
22-23 oktober, Karlskoga
Sista anmälan: 22 september

Om feminism
9-10 november, Karlskoga
Sista anmälan: 9 oktober
Om försäkringar
26 oktober, Karlskoga
Sista anmälan: 25 september
Ta kontakt med din fackliga
avdelning för mer information
om varje utbildning!

PREPPA TILLSAMMANS
- en folkbildningssatsning på hemberedskap
och krismedvetenhet
ABF har startat ett nytt projekt tillsammans med MSB,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Syftet är att öka kunskapen om att kunna hantera allvarliga
olyckor och samhällskriser, i allt från pandemier till strömavbrott och extremväder. Projektet vänder sig främst till
föreningsaktiva i ABFs medlems- och samverkansorganisationer, men alla är välkomna att delta. Kontakta oss för mer
information!

FRANSKA
KONVERSATION

ÖREBRO 152553
För dig som vill träna i att
konversera på franska. Om
intresse finns kommer gruppen att resa till Frankrike
efter cirkelns slut.
8 träffar
1200 kr

SVENSKA NYBÖRJARE

Sprak

KARLSKOGA 152532
För dig som känner dig osäker att prata och skriva på
FINSKA FÖR NYBÖRJARE
svenska!
PÅ BERGET
Lördagar 11.00-13.30
DEGERFORS 158904
10 träffar, gratis
Den här cirkeln är perfekt för dig som
Start 19 januari
har anhöriga som pratar finska, eller
så har du själv dina rötter i Finland och
SVENSKA
SKRIVREGLER
vill hålla liv i språket. Ledaren Annelie
KARLSKOGA 152534
Karlsson talar både svenska och finska
Svenskan har SEXTIOFEM
och är en kunnig språklärare!
sätt att stava sje-ljudet, och
sägs ibland vara ett av värlTisdagar 18.00-20.15
dens svåraste språk! Denna
Start 22 september
kurs är för dig som vill ta din
10 träffar, 750 kr
distan
skrivna svenska till nästa
s
nivå.
FINSKA
FÖR
NYBÖRJARE
Torsdagar 17.00-19.00
DISTANS / FYSISKA TRÄFFAR I ÖREBRO
10 träffar, gratis
158926
Start 24 januari
Har du eller någon av dina nära anknytning till Finland? Eller har du nytta
ARABISKA
FÖR
av finska i arbetslivet? Finska talas av
NYBÖRJARE
300 000 - 400 000 personer i Sverige och
KARLSKOGA 152520
har status som ett officiellt minoritetsLär dig grunderna i
språk.
arabiska tillsammans
På denna nybörjarkurs får du lära dig
med andra!
grunderna i det finska språket:
Lördagar 14.00-15.00
•Vardagliga fraser
10 träffar, 450 kr
•Träning av uttal
Start 2 februari
•Ställa enkla frågor och förstå
enkla svar
•Grundläggande grammatik
Cirkeln kommer att hållas på distans

med möjlighet att delta fysiskt för de
som vill, så du är välkommen att delta var du än bor i länet! Bor du och är
skriven i Hällefors kommun är deltagaravgiften subventionerad.
Cirkelledaren Jarmo Riihinen kom från
Finland till Sverige som sjuåring och
talar, läser och skriver obehindrat på
finska och svenska. Han har intresse
för språk och har arbetat som redaktör,
frilansjournalist och cirkelledare.
Tisdagar 18.00-19.30
Start 6 oktober
10 träffar, 950 kr
Studiematerial tillkommer

PUNKTSKRIFT

ÖREBRO 158950
Punktskriften är ett skriftspråk vi behöver värna om, talsyntesen är ett bra och
viktigt hjälpmedel men kan inte ersätta
funktionen av ett eget skriftspråk.
På den här kursen tar vi det från början,
du får lära dig grunderna i punktskrift,
både att läsa och att skriva.
Kursledare: Sofia Thoresdotter. Sofia har
mångårig erfarenhet av punktskriftsundervisning!
Tisdagar 17.00-19.30
Start 13 oktober
8 träffar, 800 kr

Halsa och valmaende
HATHA YOGA

ÖREBRO 159041
Känner du att du behöver förbereda dig
inför en stressig vecka? Eller vill du bara
hitta ditt inre fokus och få användbara
verktyg för att hitta ro i vardagen och på
jobbet?
Yoga är ett verktyg i vardagen och kan
användas vid alla möjliga situationer som
livet tar dig till. Målet med kursen är att
hjälpa stressade studenter och vuxna att
hitta ro med hjälp av yoga på samma sätt
som ledaren själv gjorde vid 15 års ålder
och fortfarande gör. I denna kurs kommer
ledaren att vägleda er till stillhet och ro
med hjälp av fysisk träning (Hatha Yoga)
och andning. Kursen är utformad för både
nybörjare och mer erfarna yogautövare och
kommer att individuellt anpassas för era
behov.
Ledare: Emma Lord Clefberg, certifierad
yogalärare inom Hatha yoga, utbildad på
YogaYama i Stockholm.
Ta med egen yogamatta!
Söndagar 16.00-17.30
Start 4 oktober
10 träffar, 995 kr

EN MISSHANDLAD UPPVÄXT

ÖREBRO 158913
Har du behov av att prata med någon som
varit med om samma sak som du? Genom
en samtalscirkel får du tillammans med
andra möjlighet till erfarenhets- och
kunskapsutbyte kring er uppväxt och
det som kommit med den. Nya tankar
och kunskaper kommer i diskussion med
andra. I gruppen upplevs gemenskap och
det ger styrka.
Tanken är att vi träffas 5 gånger och
är max 8 deltagare. Finns behov av att
utöka antalet tillfällen bestäms det
gemensamt under cirkelns gång. Cirkeln
är kostnadsfri och hålls kvällstid i ABFs
lokaler på Fredsgatan 18.
Ledare: Gert Andersson
Vid frågor ring ledaren på 070-754 96 29.
Torsdagar 18.00-19.30
Start 8 oktober
5 träffar, kostnadsfritt

SKRIVTERAPI

distan

s

DISTANS / FYSISKA TRÄFFAR I ÖREBRO
158892
Skrivterapi är ett sätt att få ordning på känslor och tankar. Genom att sätta ord på det
man upplever kan man komma vidare med livet. Terapeutiskt skrivande kan användas
av alla oavsett upplevelse. Det hjälper oss att utvecklas som människor. I förstahand
skriver vi för oss själva, därför finns inga krav på grammatik eller stavning. Genom
enkla skrivövningar kan man få överblick av livshändelser, men också att förstå sig
själv och det man bär på. Gemensamma skrivövningar blandas med individuellt skrivande i samråd med deltagarna.
Låt skrivterapi bli början på något nytt, ett lättare hjärta eller en roman - det
bestämmer du. Det viktigaste är att börja!
Ledare: Maria Alfredsson, beteendevetare.
•Antal tillfällen: 10
•Start: 6 oktober, kl 18:00
•Kostnad: 925:Möjliga gruppindelningar kan väljas om man önskar exempelvis bara kvinnor/män eller blandad. Även grupp specifikt för dyslektiker kan anordnas om behov finns. Minsta
gruppstorlek måste vara 6 personer.
Studiecirkeln kommer kunna hållas på distans, via fysiska träffar eller en
blandning av dessa.
Tisdagar 18.00-19.30
Start 6 oktober
10 träffar, 925 kr

Gott och blandat
KUSTSKEPPARINTYG

ÖREBRO 157021
En kurs i kustskepparintyg är en fortsättningskurs för dig som har förarintyg.
Du får lära dig att navigera utomskärs
och/eller i mörker, med hänsyn till missvisning och deviation. Vi lär oss också att
navigera efter fyrar, att göra manöverbord-manöver i mörker, använda
GPS, plotter och radar samt att utföra
positions- och deviationsbestämning.
Vidare lär vi oss en del om väder, om
säkerhet ombord samt om praktiskt
sjömanskap.
Ledare: P-G Wiklund
Måndagar 18.00-21.00
Start 28 september
8 träffar, 1995 kr

KUSTSKEPPARINTYG

ASKERSUND 157186
Kustskepparintyg är kursen för dig som
vill bli en riktigt kompetent fritidsskeppare och få rätt att framföra fritidsbåtar
som är minst 12x4 meter. Du får lära dig
att navigera utomskärs och i mörker.
Ledare: Johan Lehman
Tisdagar 18.30-21.00
Start 20 oktober
8 träffar, 1400 kr

GRUNDKURS I AKTIEKUNSKAP

distan

s

DISTANS / FYSISKA TRÄFFAR
I ÖREBRO 158927
En cirkel för dig som vill lära dig om
aktier från grunden! Cirkeln kommer att
hållas på distans med möjlighet att delta
fysiskt för de som vill, så även om du bor
i en annan del av länet är du välkommen
att delta.
Historiskt har aktier varit en sparform
som gett mycket bättre avkastning än
bankkonton. På denna grundkurs får du
lära dig placera besparingar och pensionsmedel på ett medvetet sätt.
Du får bland annat lära dig:
•Vad aktier och fonder är och hur
aktiemarknaden fungerar
•Vad som styr aktiekurser
•Hur man utifrån sina egna förutsättningar väljer ut lämpliga aktier och
fonder
•Bra informationskällor gällande
aktier och fonder
Ledare: Jarmo Riihinen
Måndagar 18.00-19.30
Start 5 oktober
10 träffar, 950 kr

Välkomna till höstens föreläsningar i Tankarnas Trädgård! Under hösten
har våra föreläsningar två teman, barns rättigheter och vetenskap.
Föreläsningar sker i samarbete med Örebro Rättighetscenter och
föreningen Vetenskap och Folkbildning.
17/9 Kön och genus: vad är biologi, vad är socialt betingat?
med Dan Larhammar
24/9 Vad barn berättar om mobbning
med Olle Pallin-Cox från BRIS

5/10 Hur påverkar dina gener ditt liv? Sant och falskt om
genetik i vardagen med Jessica Abbott
20/10 Barns erfarenheter av våld och vårdnadstvister
med Karin Röbäck de Souza

2/11 Smittsamma sjukdomar, pandemier och vaccinationer
med Björn Olsen
19/11 Två misshandlade uppväxter
med Gert Andersson & Ronald Henriksson

TRAPPAN

En trappa för kvinnor!
Trappan vill göra nya svenskars väg in på arbetsmarknaden lite enklare.
På Trappan får utlandsfödda kvinnor träna svenska, prova på olika yrken
och hitta sin väg ut i arbetslivet.
Trappan drivs av ABF i samarbete med Arbetsförmedlingen, Örebro
kommun, Öbo och kulturföreningen Afrikas Horn. Projektet startade
2018 och finansieras av Europeiska Socialfonden. Många av deltagarna
har aldrig fått gå i skolan i sina hemländer och kämpar med att lära sig
läsa och skriva samtidigt som de ska erövra ett nytt språk. Nyanlända
kvinnor har ofta lägre utbildning än männen som kommer till Sverige.
Kvinnornas tid på SFI avbryts också oftare för föräldraledighet och vård
av sjuka barn. Studieresultaten blir lidande och många kvinnor slutar SFI
utan godkända betyg och kommer aldrig vidare till andra utbildningar.
Därför arbetar Trappan enbart med kvinnor.
Studier i klassrummet varvas med praktik på olika arbetsplatser i Örebro.
Sedan starten 2018 har över 80 olika arbetsplatser tagit emot praktikanter från Trappan. Friskvård och hälsa står också i centrum på Trappan.
Genom ett samarbete med Friskis och Svettis får deltagarna prova nya
träningsformer varje vecka.
En gång i veckan får Trappans personal förstärkning av volontärer. Till
Trappans språkkafé kommer universitetsstudenter, pensionärer och andra
volontärer från flera av ABF:s medlemsföreningar. Volontärer och deltagare samtalar och utbyter tankar och erfarenheter över en fika. Sedan
starten 2018 har 81 kvinnor deltagit i Trappans verksamhet i Örebro. Av
dem som har avslutat projektet har 26 procent haft en anställning när de
lämnade Trappan. 34 procent har gått vidare till andra studier.

KONTAKTUPPGIFTER
ABF har kontor och/eller studielokaler i alla länets kommuner!
Vill du komma i kontakt med oss - vilken del av länet det än gäller så behöver du bara använda ett telefonnummer:

010-203 17 00
POSTADRESS
ABF ÖREBRO

SLOTTSGATAN 18
703 61 ÖREBRO

WWW.ABF.SE/OREBROLAN

