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FÅ VETA MER OM ISLAND 

7 april kl. 14.30 – 15.30 håller Ann-Kristine Wotil-

Mattisson ett föredrag ”Islands historia, natur, kultur, 

litteratur” på Litorina folkhögskola. 

Föreläsningen ordnas inför en studieresa till Island som 

genomförs 25 – 29 april av deltagare i Allmän kurs, All-

män kurs - Intensivsvenska, studiemotiverande folkhög-

skolekurs, Båtbyggarlinje och kursen ”Vetgiriga senio-

rer”. 

Välkommen till föreläsningen! 

VI HÄLSAR NYA MEDARBETARE VÄLKOMNA! 

Sofie Olgrim, skolans nya husmor, 

har börjat sitt arbete V 13. Själv 

beskriver hon sig som en glad tjej 

på 32 år: ”Att jag fått äran att vara 

er nya husmor känns fantastiskt 

roligt och jag går in i rollen med en 

stor portion energi och med ett 

brett leende. Jag har jobbat inom 

flera olika serviceyrken tidigare, bland annat restau-

rang, butik och bageri. På fritiden så ser mina 2 fan-

tastiska barn till att jag inte har en enda tråkig stund, 

jag älskar heminredning och att träna. Jag tror att 

jag kommer trivas jättebra här på er mysiga skola 

och ser fram emot att få träffa er.” 

Från 11 april börjar Pia Ekblad, ny praktikant, sin ar-

betsprövning. Pia kommer att hjälpa till i köket och 

kiosken. 

Denna vecka har också Linda 

Gars, lärare i svenska och 

engelska, trätt i sin tjänst. 

Linda presenterar sig  så här: 

”Jag är en djur- och littera-

turälskande träningsnörd 

som försörjer mig på att för-

söka lära ut engelska och svenska. Skämt åsido så är 

träning mitt största intresse och jag är en engagerad 

gruppträningsinstruktör, men under dagtid arbetar 

jag som språklärare. De senaste fyra åren har jag 

arbetat på Braheskolan, Visingsös Folkhögskola och 

innan dess har jag arbetat på gymnasieskolorna i 

Karlskrona Kommun. Jag ser fram emot att börja 

jobba på hemmaplan igen och en massa nya bekant-

skaper!” 

DU SOM HAR BIL 

Observera att parkering endast är tillåten på markerade 

platser. Bilar som blockerar andra fordon, står på gräs-

mattan, framför cykelställ eller annan otillåten plats 

kan komma att bötfällas eller bortforslas enligt gällande 

regler!  

Skriver du HÖGSKOLEPROVET 9 APRIL? Lycka till! 

Tro på dig och du klarar det! 

ÄRTSOPPA 7/4   

Äntligen får vi smaka på en maträtt från våra skickliga 

båtbyggare! Resekommittén med Björn Brovertz i spet-

sen kommer att servera ärtsoppa till lunch 7 april. 

MER ÄN SVENSKA: ny start 4 april 

STUDERANDE STÄLLER UT SINA VERK 

Studerande i kursen ”Olje– och akvarell-

målning” ställer ut sina arbeten på Litorina 

folkhögskola! 

De har skapat, tränat, prövat nya tekniker och utvecklat 

sin fantasi under ledning av Irina Novokrescionova, en 

erfaren konstnär och konstlärare. 

Efter utställningen på Litorina kommer tavlorna flyttas till 

Slup– och Barkasskjulet på Stumholmen för att visas på 

öppet hus hos båtbyggarna 23 april. 

Kursen  ”Olje– och akvarellmålning” 

startar igen 3 maj. Sök senast 15 april. 

Vernissage av utställningen: 7 april kl. 12.30. 

Välkommen till Litorinas lilla konsthall! 


