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        KURSRÅD hos rektorn 24 mars 

MARINARKEOLOGI I ÖSTERSJÖN 

17 mars kl. 14.30 - 15.30 föreläser Petra Stråkendal från 

Länsstyrelsen om marinarkeologi i Östersjön. Välkomna! 

PÅSKLOTTERI 

24 mars kommer vi att 

pröva lyckan i lotteridrag-

ning. Lämna gärna era 

påskägg i en korg vid re-

ceptionen! Ju fler presen-

ter vi samlar desto fler leenden får vi inför påsklovet! 

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGSMÄSSOR 

Litorina folkhögskola kommer att delta i tre utbild-

ningsmässor. 31 mars presenterar vi oss i Karlshamn, 

7 april i Ronneby, 14 april i Karlskrona. Alla mässor 

hålls på respektive Arbetsförmedlingen kl. 13.00—

15.00. 

Välkomna att besöka vår monter! 

ÖPPET HUS PÅ BLEKINGE 

MUSEUM 

Litorinas båtbyggarlinje deltar i 

ett öppet hus på Blekinge mu-

seums föremålsmagasin på 

Rosenholm 20 mars kl. 11.00—

16.00. Temat för evenemanget 

är ”Skötsel av träbåtar”. 

Fri entré. Hjärtligt välkomna! 

LÅT DIG FRESTAS AV VÅRA SOMMARKURSER! 

 Engelska 

 Svenska som andraspråk 

 Irländsk folkmusik 

 Möbelsnickeri och inredning 

 Hälsosammare vardag 

 Skrivarkurs för ovana 

 Sociala medier 

 Skärgårdsretreat 

 Växtfärgning och ulltekniker 

 Örter i odling, mat och kosmetik  

Mer information hittar du på www.litorina.fhsk.se 

samt på skolans informationsställen. Berätta om våra 

sommarkurser gärna för dina bekanta! 

Ansök senast 30 maj! 

NYA MEDARBETARE PÅ LITORINA 

Eva Rosén-Engström och Anna Wojciak avslutar sina 

tjänster på Litorina folkhögskola vecka 11.  

Vi önskar våra kära kollegor Anna och Eva lycka till med 

ett nytt arbete! 

Vecka 14 träder i tjänst Linda Gars, lärare i svenska och 

engelska. 

Vecka 11 börjar Zarah Necksten sitt jobb på skolan 

vecka 12.  Hon är pedagog, storyteller och inspiratör. 

NU KAN DU BÖRJA FUNDERA PÅ EN KURS I HÖST 

Det finns lagom att välja bland. ”Mobil och laptop till 

fullo”, ”Naturvandringar i Blekinge”, ”Akvarell– och olje-

målning”, ”Möbelsnickeri och inredning”  och mycket 

mer hittar ni på vår hemsida www.litorina.fhsk.se. 

Sista ansökningsdag för långa kurser: 1 maj. 


