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INNANFÖR MITT SKAL 

14 april kl. 14.30 – 15.30 kommer Téres Won Sjöberg 

till Litorina folkhögskola med ett föredrag ”Innanför 

mitt skal”. 

Téres Won Sjöberg är en ung företagare som föreläser 
om adoption och vardagsrasism. Tidigare studerade 
hon på Litorina folkhögskola. 

LITORINADAGEN 

20 maj kl. 9.00—15.00 bjuder 

Litorina folkhögskola alla att 

fira sin födelsedag tillsammans! 

Ett festligt program: 

10.00 - 11.40 

Inledning - LARS WERNER, styrelseordförande för 

Litorina FHSK 

”Behövs det en högkommissionär för att förebygga 

konflikter angående minoriteter?” - ASTRID THORS, 

OSCE:s högkommissionär ang. nationella minoriteter 

11.40 - 13.00 Lätt lunch, mingel 

13.00 - 15.00 

AGRITA MARTINSONE,rektor för Litorina folkhögskola 

JADÅ! En konsert av unga folkmusiker 

Utdelning av Litorinastipendier 

Fika & firande av Litorinas 23-års jubileum 

STUDIERESAN TILL LETTLAND 

Deltagare i kursen ”Östersjöpärlor” på Litorina folkhögs-

kola upplever Östersjöområdet med egna ögon. 

11 - 16 april reser de till Lettland för att utöka sina kun-

skaper på plats. 

Bland besöksmålen är KGB-museum, Sveriges ambas-

sad, Rigas nya nationalbibliotek och Laima choklad-

museum, bara för att nämna några exempel. På vägen 

till Riga stannar studerande också till i Liepaja och besö-

ker nya konserthuset och på vägen tillbaka åker de 

vägen om Korskullen i Litauen.  

NYA BÖCKER 

"Ingenting är sant och allting är möjligt. Det 

nya Rysslands surrealistiska själ" av Peter Po-

merantsev 

"Elefantens fot" av Madeleine Hesserus (om 

kärlek i Tjernobyl miljö) 

"Ensam - alldeles ensam. 98 minuter med Anna 

Politkovskaja" av Börge Nilsson 

GRATTIS PÅ FOLKHÖGSKOLANS DAG! 

Folkhögskolans dag firas 15-16 april runt om i Sverige. 

Det är en årligen återkommande dag då många av lan-

dets folkhögskolor visar upp sin skola och den unika ut-

bildningsformen folkhögskola.  

Litorina folkhögskola har förberett en kort film om sina 

kurser. Filmen kan ni titta på vår hemsida 

www.litorina.fhsk.se samt facebook-sida. 

Ett stort tack till alla studerande som medverkade i fil-

men! 

14/04 ERBJUDER RESEKOMMITTÉN :  

Ugnspannkaka med eller utan fläsk, lingon och rårivna 

morötter. 

Det är resekommitténs sista aktivitet denna termin. 

25—29 april genomförs studieresan till Island. 

Ni som ställde upp och lagade mat på skolan och ni som 

sponsrade resan—tack allihopa för era bidrag!  

19.04—STUDIEDAG FÖR STUDERANDE, FORTBILD-

NING FÖR PERSONALEN  

Litorinas värdar visar runt i skolan och be-

rättar om våra utbildningar från kl. 09.00 

VÅRPROMENAD 14/04 KL. 10.00—13.00 

VÄLKOMMEN SOFIE OLGRIM, VÅR NYA HUSMOR! 


