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HEDERSKULTUR I FOKUS 

En representant för riksorganisationen GAPF ska fö-

reläsa om hederskultur och könsstympning som  

även förekommer i Sverige. 

Föreläsningen ordnas i samverkan med Karlskrona 

kommun, Somaliska kulturföreningen, NBV och 

GAPF. Den hålls 18 februari kl. 14.00 - 16.00 i Litori-

nas aula. 

NY SMF-KURS STARTAR 15/02 kl.10.00 

Är du utan jobb och sugen på att prova någonting nytt? 

Då är det en rätt kurs till dig! 

Anmäl dig och få lust till framtida studier eller arbetsliv. 

Som studerande på SMF får du gratis busskort och kan 

behålla din ersättning från försäkringskassan eller ar-

betsförmedlingen. DeGår du SMF i 3 månader får du 

tillgodoräkna dig den tiden inom Allmän kurs. Kontakta 

Arbetsförmedlingen för mer information. 

Ett stort tack till Natalie, Addi, Jonathan, Anton och 

Hampus för hjälpen med kursens marknadsföring! 

VÅRENS FÖRSTA VERNISSAGE I LITORINAS LILLA 

KONSTHALL 

21 januari kl. 12.30 öppnas en konstutställning av 

MONIKA YASMIN LINDQVIST ”MYL” som studerar på 

Bräkne-Hoby  folkhögskola.  

Konstnären kom från Bangladesh till Sverige för 18 år 

sedan. Numera bor hon i Sölvesborg.  

I sin intervju till Sydöstran sade MYL att ”konst är nå-

got som alla i hela världen kan förenas genom”. 

KONSTKURSENS START FLYTTAS TILL 27/01 

En konstkurs i akvarell- och oljemålning på Litorina 

folkhögskola startar 27 januari kl. 17.00 – 20.00. Obs! 

Kursen kommer att hållas på onsdagar istället för tors-

dagar som det angavs tidigare. 

Några få platser är kvar – anmäl dig gärna till kursen! 

Kursens lärare IRINA NOVOKRESCIONOVA kan kon-
taktas på irinanis@hotmail.com. 

DAGS FÖR ATT ANMÄLA DIG TILL  HÖGSKOLEPROVET! 

Det kan du göra på studera.nu 15 januari - 15 februari. 

Provdag är 9 april. 

”The Grim Bride”, MYL 

BRÄDSPEL - HUR OCH VARFÖR? 

NY KURS PÅ TISDAGAR! 

Är du sugen på att spela schack, backgammon, dam, 

kvarn eller något annat brädspel? Anmäl dig senast 

1/02 och upptäck nya och gamla brädspel, läs om dess 

bakgrund och spela det. 

Kursen pågår 16 februari - 8 juni 2016 kl. 17.00 - 20.00. 

Kursansvarig är PATRIK HAMMAR. Kursavgift är 450 kr.  

NY KURS I MÖBELSNICKERI PÅ EFTERMIDDAGARNA 

19 februari startar en ny kurs i möbelsnickeri och inred-

ning. Den kommer att hållas i 10 veckor på onsdagar 

och fredagar kl. 13.00 - 17.00. 

Kursansvarig är ANDERS HIORT. Kursavgift: 900 kr. 

Fyll gärna i ansökan on-line  på http://litorina.fhsk.se/

ansok/ eller ladda ner anmälningsblanketten och posta 

den till vår adress senast 8 februari. 

NY START FÖR ”MER ÄN SVENSKA” 

25 januari börjar en ny kurs “Mer än svenska” på Litori-

na folkhögskola. Kursansvarig är PATRIK HAMMAR. 
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