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”MOBIL & LAPTOP TILL FULLO”  STARTAR 5 APRIL 

NY KURS! 

Vill du glädja din släkt med ett digitalt fotoalbum? Vill 

du läsa e-böcker och lyssna på musik nedladdad från 

internet? Vill du spara pengar genom att använda appar 

Viber och Whats App? Vi hjälper dig! 

12 veckor på tisdagar kl.  13.00—16.00 plus 4 extra da-

gar. 

Vi använder laptoppar med Windows 8.1 och Android 

surfplattor som finns till förfogande i skolan, samt din 

mobiltelefon. 

Mer information: www.litorina.fhsk.se, moham-

mad.shrayedh@litorina.fhsk.se, tel. 0731-473404. 

Anmäl dig senast 20 mars. 

LITORINA DELTAR I UTBILDNINGSMÄSSAN 

7 mars kl. 12.00 - 15.30 är vi med på utbildningsmäs-

san i Konserthuset (Stortorget 16). Vårt bord är num-

mer 25. Välkomna att besöka vår monter! 

WARSZAWASVENSKARNA  
3 mars kl. 14.30 - 15.30 föreläser historiker Arthur Sehn 
om Warszawasvenskarna - en grupp svenskar som arbe-
tade för svenska företag i Polen vid andra världskri-
gets utbrott 1939 och som engagerade sig i den polska 
motståndsrörelsen som kurirer. 

I sitt föredrag kommer 
Arthur Sehn att vända sig 
även till boken 
”Warszawasvenskarna” 
av Staffan Thorsell. Boken 
kan lånas ut att läsa. 

Fri entré. Välkomna! 

FÖRVARINGSSKÅP KAN ANVÄNDAS 

Behöver du lämna dina tillbehör på någon säker plats i 

skolan—det finns avgiftsfria förvaringsskåp i källaren. 

Deposition är 200 kr. Pengarna betalas tillbaka när du 

lämnar tillbaka låset. Låsen finns hos husmor Anna. 

VI HAR KÖPT NYA BÖCKER OM ANDRA VÄRLDS-

KRIGET 

Det finns bland annat en tecknad serie om Hitler, min-

nen från Hitlers sekreterare, unika bilddokument från 

Tredje Rikets fotograf och berättelser om kvinnliga 

agenter under andra världskriget . 

Kolla böckerna på http://litorina.fhsk.se/

ostersjoprofil/ostersjobiblioteket/ eller i en svart 

mapp på hyllan bredvid Åsas rum. 

ÖPPET HUS PÅ BLEKINGE MUSEUM 

20 mars kl. 11.00 

- 16.00 deltar 

båtbyggarlinjen i 

öppet hus på Ble-

kinge museum. 

Detta år är temat 

för evenemanget 

”Skötsel av träbåtar”.  Fri entré. Välkomna! 

LINSSOPPA 3/03 

Torsdagen 3 mars lagar Moa och Josse 

från Allmän kurs linssoppa till lunch. 

Sponsra gärna Resekommittén genom 

att köpa denna soppa! 

Vi är här 

mailto:mohammad.shrayedh@litorina.fhsk.se
mailto:mohammad.shrayedh@litorina.fhsk.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_v%C3%A4rldskriget
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_v%C3%A4rldskriget
https://sv.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kurir

