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TEATER 21/04 

Välkommen till en före-
ställning ”I skuggan av ha-
tet växer blommor” 21 
april kl. 14.30! Teater Al-
batross  kommer till 
Litorina med en rörande 
historia som utspelar sig i 
den tyskockuperade Polen. 

Två skådespelare tar på sig en mängd olika roller och 
berättar om det andra världskriget för en ung jude-
pojke räkning. 

ÖPPET HUS 23/04 

Förberedelser inför det öppna huset hos båtbyggarna 

är i full gång. 

Ni som kommer till Slup– och Barkasskjulet på Stum-

holmen 23 april kl. 10.00—16.00 kommer att se hand-

gjorda träbåtar, möbler designade och snickrade av 

deltagare i kursen ”Möbelsnickeri och inredning”, 

samt målningar av deltagare i kurser ”Akvarell– och 

oljemålning” och ”Konst på distans”. 

Sillmackor och fika kommer att finnas till försäljning! 

Kom och upplev den unika miljön av ett traditionellt 

hantverk beläget alldeles vid havet.  
LITORINAS STIPENDIER 

20 maj på firandet av Litorinas 23- års jubileum delas ut 
Litorinas stipendium. 

För att nominera din skolkamrat fyll i nomineringsblan-
ketten som finns på receptionen. Lappen lägger du i den 
vita brevlådan på väggen bredvid receptionen. Sista an-
mälningsdag: onsdag 20 april kl. 16.00. 

En person som nomineras ska uppfylla följande kriterier: 

1) Den nominerade ska ha visat framstående flit och 
personlig utveckling, 

2) Den nominerade ska ha visat betydande person-
ligt engagemang för skolans Östersjöprofil, 

3) Den nominerade ska ha visat mycket god kamrat-
skap och aktivt medverkat till skolans gemenskap 

Litorinas stipendienämnd håller möten 3 maj kl. 8.00 
och 9 maj kl. 14.30. 

Stipendienämnden består av Lotta Forsberg och Mo-
hammad Alshrayedh som ordinarie, Lotta Kihlbert  som 
suppleant samt representanter för Allmän kurs Philippos 
Anessiadis och Josefine Karlsson, Intensivsvenska — 
Daria Halman och Sharifa Musawi och Litorinas styrelse 
— Ronny Karlsson och Katarina Skantze. Ordförande är 
rektor Agrita Martinsone. 

ÄNTLIGEN ISLAND! 

25 - 29 april genomför Litorinas studerande en studi-

eresa till Island. 49 resenärer från Allmän kurs, Inten-

sivsvenska, Vetgiriga seniorer, Båtbyggarlinje kommer 

att uppleva Reykjavik, Gullfors, Blue Lagoon och 

mycket mer med sina egna ögon. 

Vi tackar resekommittén för arbetet och fantastiskt 

engagemang! Det är er förtjänst att vi 49 deltagare 

bland annat kommer att få besöka en jazz-konsert 

och njuta av en två-rätters måltid på torsdagen v. 17. 

Stort tack för ert imponerande arbete!  

Ta med ditt pass, badkläder, varma kläder, bra skor 
och ditt bästa humör! Lycka till! 

VÄLKOMMEN TILL VÅRT TEAM! 

Joakim Sunnerhed  - ny pedagog i personalen. Joakim 

börjar 18/04 men han har redan träffat kursen Mer än 

svenska och varit med på vårpromenaden. 

       EJ PARFYM I SKOLAN! TACK! 

AURORAKÖREN SJUNGER PÅ LITORINA 

Välkomna till en konsert på Litorina folkhögskola 20 

april kl. 15.00! Aurorakören presenterar sitt program 

”Vårluft. En hälsning till våren”.  

19.04—STUDIEDAG FÖR STUDERANDE, FORTBILD-

NING FÖR PERSONALEN  

http://litorina.fhsk.se/aurorakoren-sjunger-pa-litorina/

