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DROTTNING MARGARETAS HISTORIA 

12 maj kl. 14.30 – 15.30 föreläser författare Margareta 

Skantze om Drottning Margaretas historia. 

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och 

föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio 

som producent av kulturprogram. Hon säger själv att hen-

nes verksamhet kan sammanfattas så här: ”ett fyra decen-

nier långt sökande efter det förlorade kvinnoperspektivet.” 

”Kvinnligheten är en medfödd identitet, en essens”, tilläg-

ger Margareta Skantze. 

Föreläsningen hålls i Litorina folkhögskolas aula. Fri entrè. 

VÄLKOMMEN TILL VÅRT TEAM! 

2 maj börjar vår nya kollega BO-KRISTER VESTERLUND 

sitt arbete på skolan. Så här skriver han om sig: 

”Det ska bli spännande att vara en del 

i ett sammanhang där olika kulturer 

möts och där både elever och lärare 

utvecklas tillsammans. Närmast har 

jag introducerat Svenska (Blekingska) 

för nyanlända flyktingungdomar. 

Dessförinnan har jag undervisat användbarhetsfrågor 

och webbutveckling.” 

JOAKIM SUNNERHED  - också ny peda-

gog i personalen. Joakim började 

18/04. Han har redan träffat kursen 

Mer än svenska och SMF samt varit 

med på vårpromenaden. 

MUSIK PÅ LITORINADAGEN 

Bandet som kommer att spela den 20 maj heter JADÅ! 
och består av fyra unga folkmusiker som träffades på 

Skurups Folkhögskola men kom-
mer från Norge, Finland och 
Sverige. 

De sjunger och spelar på gitarr, 
fiol, slagverk, cajun dragspel och 
bouzouki med mycket energi 
och med spännande arrange-
mang.  

Ni som 
kommer till Litorina 20 maj 
kommer också att höra en före-
läsning av OSCE:s högkommiss-
ionär, få veta mer om våra ut-
bildningar och aktiviteter samt 
smaka en festlig tårta! 

Välkommen kl. 9.00 - 15.00! 

Vi är tacksamma om ni sprider 
denna information vidare. 

HÖSTKURSEN ”ÖSTERSJÖPÄRLOR” ÄR FULLSATT! 

Av denna anledning sätter vi in en extra kurs som kom-

mer att hållas på förmiddagen kl. 9.00 – 12.00. Väl-

kommen med din ansökan senast 25 augusti. 

Östersjöpärlor I: 160921–161207, 170118–170419, 

onsdagar kl.13-16 (fullsatt) 

Östersjöpärlor II: 160921–161207, 170118–170419, 

onsdagar kl.09.00-12.00 

      KURSRÅD HOS REKTORN 12 MAJ KL. 10.00 

ETT STORT TACK FÖR ÖPPET HUS! 

Nils Göransson, Anders Hiort, Stefan Petersson, Irina 

Novokrescionova och alla studerande på Slup- och Bar-

kasskjulet—tack för ert engagemang & jobb!  

KURSEN ”AKVARELL– OCH OLJEMÅLNING” MED 

START 03/05 ÄR FULLBOKAD! 

Lycka till lärare Irina Novokrescionova och studerande! 

BERÄTTELSER OM ISLAND 

12/05 kl. 11.10 - 12.10 — en gemensam samling i aulan: 

deltagare i Islandsresan kommer att dela med sig av sina 

upplevelser från Island. 

Tack Åsa Bejdevi, Catarina Jönsson och Lotta Forsberg 

samt Resekommittén för resan till Island! 

LITORINAS STIPENDIENÄMND håller möten 3 

maj kl. 8.00 och 9 maj kl. 14.30. 


