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VÄLKOMMEN TILL 
KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! 

Vårens kurser inleds  
 måndagen den 7.1.2019   

ifall inget annat överenskommits. 
 
 

 
 
 

Adress  Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad 
Telefon  Leena Bergvik, kanslist, tfn. 040 1544805 

Anette Norrgrann, rektor tfn. 040 7766530  
Ann-Christine Lundell, textillärare, anträffbar på kansliet ti kl. 9-10 

e-post  mi@krs.fi  

 
Kurser och föreläsningar kräver FÖRHANDSANMÄLAN. 

Anmälningarna tas emot fr.o.m. on 2.1.2019 klo 8.00 enligt följande: 
via nätet, adress: https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad eller 

tfn 040 1544805 eller 040 7766530. 
OBS! INGEN anmälning via e-post eller textmeddelande! 

Närmare information om de kurser som började hösten 2018 
och som fortsätter under våren 2019 (utmärkta med: kursnummerH/kursnummerV) 

finns i höstens utdelade kursprogram eller 
fås via mi:s kansli eller via nätet https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad 

 
  
 
Kurser med förhandsanmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs är det 
ytterst viktigt att du meddelar kansliet senast tre arbetsdagar innan kursen inleds. 
I annat fall faktureras kursavgiften, även om du inte deltar. Ifall du inte tänker fortsätta under 
vårterminen i en kurs som pågår hela läsåret skall du meddela kansliet före vårens kurser börjar. Alla 
annulleringar görs till kansliet (INTE till läraren!).Det är speciellt viktigt att annullera en kurs i tid 
eftersom det ofta finns någon annan som står på väntelistan. 
 
 
 

Vid anmälan till kurser samlas följande personuppgifter in: För- och efternamn, personsignum, adress, e-post, 
mobiltelefon. Personuppgifterna används för identifiering av kursdeltagarna, fakturering av kursavgifter samt direkta 
meddelanden gällande kursen. Följande uppgifter behövs för lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och 
statistikcentralen: kön, modersmål, utbildningsnivå samt huvudsaklig sysselsättning. Uppgifterna är endast tillgängliga 
för MIs administrativa personal och överlåts inte till utomstående personer.  

  

ANMÄLAN 

KONTAKTUPPGIFTER 



22

FÖRELÄSNINGAR

SUPERMAT OCH FÄRGERNAS 
BETYDELSE I MATEN   009814 
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C 
LASSFOLK (NORDMAN) ILA ti 18.00-20.15
Avgift 25 €       29.1.2019
Visste du att grönt detoxar, gult gör dig glad, 
rött stöder blodkärlen och svart förlänger livet? 
Forskning visar att färgerna faktiskt spelar roll, 
vilket gör det mycket lättare för oss att hitta 
livsmedel som stöder vår hälsa på bästa sätt. 
Vår finska natur bjuder på en massa supermat 
fylld av näring och antioxidanter som vi behöver 
för att hållas friska och pigga. Men en stor del 
passerar dessvärre bara genom kroppen utan 
att tas upp. Vi går in på hur vi kan hantera och 
tillreda supermaten för att maximera närings-
upptaget och stöda hälsan på bästa sätt. Vi tar 
en djupdykning ner i en vacker färggrann värld 
av bland annat bär, grönsaker och örter. Vi ser 
på hur vi kan använda mat som medicin genom 
att utgå från färgerna och välja supermat som är 
extra rik på antioxidanter! Föreläsningsavg. inkl. 
materialkostnader.

FÅ ORDNING PÅ DITT PRYLKAOS 
– UPPRÖJNING I HEMMET    009815 
Högåsen 
HAAPAMÄKI IDA on 18.00-20.00
Avgift 10 €       6.2.2019
Du lär dig konkreta tips på hur du gör dig av med 
överflödet och ordnar upp grejerna som lämnar 
kvar. Vi diskuterar köpstopp, KonMari-metoden, 
ekonomi och ekologi för att tänka om kring vårt 
förhållande till saker. 

ARMFELDTS KAROLINER 300 ÅR   009817 
Kulturhuset DUX, Sjögatan 21
HANSSON ANDERS  to 19.00-20.00
Fritt inträde.     31.1.2019

Livestreamad 
föreläsning från 
Jamtli museum i 
Östersund om arméns 
dödsmarsch över de 
jämtländska fjällen. 
I år är det 300 år 

sedan general Armfeldts karoliner försökte inta 
Trondheim. I och med Karl XII:s död avbröts 
anfallet och under reträtten frös 3 000 soldater 
ihjäl på fjället i storm. Varför anföll man Norge? 
Hur var det för civilbefolkningen? Vilka var 
soldaterna? Anders Hansson, 1:e antikvarie och 
chefsarkeolog vid Jamtli länsmuseum i Jämtland, 
berättar om fälttåget och dess konsekvenser. Ett 
av Hanssons specialområden är det Armfeldtska 
fälttåget 1718. Han har även publicerat ett 
flertal artiklar och böcker i ämnet. Föreläsningen 
ordnas i samarbete med KulturÖsterbotten och 
Jamtlis projekt ”Fokus fred – 300 årsmarkeringen 
av karolinernas fälttåg”. 

DIGITAALINEN LAPSUUS   009818 
Kulturhuset DUX, Sjögatan 21 
TOSSAVAINEN TOMMI  to 18.30-20.00
Maksu 15 €       7.3.2019
Kuinka digitalisaatio, pelaaminen ja sosiaalinen 
media vaikuttavat lasten ja nuorten kasvuun ja 
hyvinvointiin? Tämän hyvän mielen illan aikana 
saat tutkittua tietoa, uusia ajatuksia ja käytännön 
vinkkejä kodin mediakasvatukseen. Finskspråkig. 

Kom ihåg att annullera din kursplats om 
du får förhinder och inte kan delta (se sida 1)
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MUSIK 

INSPELNING I STUDIO  110106
AXXELL / Lappfjärds Folkhögskola, 
Lappfjärdsvägen 765  
TEIR KALLE  lö 10.00-14.00,
Kursavgift 22 €     sö 10.00-14.00

23-24.3.2019
Kursen lämpar sig för alla som vill lära sig grun-
derna i musikinspelning. Minimiantal deltagare 
är 8. Kursen omfattar två dagar á 5 lektioner och 
genomförs i Lafos toppmoderna inspelnings-
studio i Lappfjärd. Vi lär oss om mikrofoner och 
deras användningsområden, inspelningsmeto-
der, effektprocessorer och mixning. Dessutom 
får även bandet musikalisk coaching av läraren. 
Deltagarna kan själva välja att fokusera mer på 
inspelningstekniken eller musicerandet.

FOLKMUSIK (3 ggr) 110107 
AXXELL / Lappfjärds Folkhögskola
NORDMAN KENNETH                              
Kursavgift  22 €
On 6.2 och 13.2, kl. 18.00-20.15 och 20.2 
kl. 18-21 med uppspelning. Folkmusikkurs 
för intresserade i alla åldrar. Vi spelar polskor, 
menuetter och andra låtar med folkmusikan-
knytning anpassade till nivån på deltagarna. Alla 
instrument är välkomna. Utlärning både efter 
gehör och noter. 

KONST 

TAIDEKURSSI (11 ggr)   110301V 
Natalia´s ART Studio / Corner 
KALEVA NATALIA  ti 17.00-20.00
Kursavgift 45 €      8.1-26.3.2019
Målning med olje-, akryl- och vattenfärger på 
papper eller pannå. Vi bekantar oss med olika 
målningstekniker. Motto: Välmående genom 
konst! Undervisning på finska.

PORTRÄTTKURS (6 ggr)  110302V 
Natalia´s ART Studio / Corner, Krs 
KALEVA NATALIA sö 15.00-20.00
Kursavgift 40 €        13.1-24.3.2019
Varannan söndag. Kursen lämpar sig för alla 
åldrar, både för nybörjare och längre hunna. Vi 
målar 5-6 porträtt av färg- eller svartvita foton. 
Undervisning på finska.   
   
MAISEMAMAALAUKSEN HELPPOUS (3 ggr) 
    110306
Spectra, Skolgatan 10, Krs
HAUTALUOMA VILLE fre 18.00-21.00
Kursavgift 33 €   lö 11.00-18.00
3-5.5.2019  sö 10.00-16.00
Undervisning på finska. 

LINOLEUMSNITT OCH METALLGRAFIK
(4 ggr)   110307
Spectra, Skolgatan 10, Krs
RANTAMÄKI OLLI  lö 10.00-16.00
Kursavgift 40 € sö 10.00-16.00
Kurstillfällen 9-10.2. och 16-17.3.2019. 
Kursdeltagarna lär sig att tillverka en tryckplatta 
genom gravering på linoleumplatta och genom et-
sning på en kopparplatta eller genom att rita med 
torrnål och sedan provtrycka plattan på konst-
tryckpapper. En materialavgift på ca 20 €/person 

tillkommer. Under-
visningsspråket 
är finska, svenska 
och vid behov 
engelska. Högst 
10 deltagare.

(”Työtön”, linoleumsnitt)
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AN INTRODUCTION TO ART  (8 ggr) 110308 
Kristinestads gymnasium, Ulrika Eleonoravägen 3
THOMPSON IAN  ti 16.00-18.15
Kursavgift  33 €        5.3-23.4.2019
This will be an introduction course for people inte-
rested in art. Students will learn how to use diffe-
rent media and the basic techniques to produce 
their own work. The course is held in English.  

HANTVERK 

MOPED- OCH 
MOTORCYKELRESTAURERING 10402V
Häggqvist/Tjöckvägen 7
NYLUND BERNTH må 18.00-20.30
Kursavgift 40 €  7.1-25.3.2019 
Har du en veteranmoped eller -motorcykel som 
du vill renovera? Kom med andra entusiaster och 
skruva. Kursen passar alla som vill skruva och 
renovera mopeder eller motorcykel! 

VÄVNING, Kallträsk 110404V
Kallträskin PVY-talo, Kallträskvägen 144
NORRGÅRD PIRKKO ti 18.30-21.00
Kursavgift 40 €  8.1-26.3.2019 
Enkla vävar. Lämpar sig för nybörjare. Undervis-
ning på finska. 

STICK- OCH HOBBYCAFE, 
Sideby (6 ggr)  110405V
Sideby Byacenter, Sidebyvägen 640
LINDBÄCK SUSANNE må 18.30-20.00
Kursavgift 22 €   
Kurstillf. 7.1, 21.1, 4.2, 18.2, 4.3, 18.3.2019. 
Stick- och hobbycáfé för både nybörjare och 
länge hunna. 

STICK- OCH HOBBYCAFE (6 ggr)  10406V
Yttrebyns hembygdsgård, Tjöck
LINDBÄCK SUSANNE to 19.00-21.15
Kursavgift 27 €  
Kurstillf. 31.1, 14.2, 28.2, 14.3, 28.3, 11.4.2019. 
Stick- och hobbycáfé för både nybörjare och 
länge hunna.
 

TRÄ- OCH METALLSLÖJD  110411V
Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4
SKOGMAN RASMUS to 18.30-21.00
Kursavgift 40 €  10.1-4.4.2019
Grunderna inom svetsning, metallbearbetning 
och säkerhetsaspekter, träsvarvning m.m. MIG, 
MAG, elektrod- och gasskärning (svetsning). 

HANDARBETE I SAMARBETE 
MED DUV (7 ggr)  110418V
Skolgatan 3, Krs
LUNDELL ANN-CHRISTINE ti 17.30-19.00
Kursavgift 22 €  8.1-2.4.2019 
Varannan vecka. 

GLASARBETE   110420V
Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4
LUNDELL ANN-CHRISTINE on 18.00-20.15
Kursavgift 40 €  9.1-3.4.2019
Vi gör fönsterdekorationer, ljuslyktor och lampor 
av glas i Tiffany-teknik. Små glasbitar och söndrigt 
porslin blir mosaik. 

HANTVERK 7-13 år 110423V
Skolgatan 3, Krs
LUNDELL ANN-CHRISTINE fre 13.00-15.00
Kursavgift 65 €   11.1-26.4.2019
Tilläggsuppg. Ann-Christine Lundell, tel. 
0407372577. Materialkostnader ingår i kursavgiften. 

SILVERSMIDE (2 veckosl.) 110433
Kristinestads skola/slöjdsal, Skolgatan 13
KALLIONPÄÄ ARTO lö 9.00-16.00
Kursavgift 40 €  sö 10.00-15.00
Kurstillf. 2-3.2. och 16-17.2.2019. Materialkost-
nader tillkommer. Max 12 deltagare. 

KLÄDSÖMNAD (5 ggr) 110434
Skolgatan 3 
LUNDELL ANN-CHRISTINE må 18.30-21.00
Kursavgift 22 €  4.3-1.4.2019 
Sömnad av kläder för barn och vuxna. 
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KERAMIKVERKSTAD (10 ggr) 110435
Hemslöjdsgården, Strandgatan 18, Krs
RANTALA TUULA må 18.00-20.15
Kursavgift 40 €  14.1-25.3.2019 
Forma i lera dina egna prydnads- och bruksfö-
remål i skapande miljö. Bränning och glasering 
av föremålen. Materialkost. (lera + glasering + 
bränning) tillkommer. 

MAKRAMÉ (3 ggr)   110436
Hemslöjdsgården, Strandgatan 18
LUNDELL ANN-CHRISTINE må 18.30-21.00
Kursavgift 17 €  28.1-11.2.2019 
Vi lär oss olika knutar och gör arbeten enligt eget 
önskemål som t.ex. gardin, väggbonad, ampel.  
Materialkost. tillkommer. 

BANDVÄVNING (2 ggr)   110437 
Hemslöjdsgården 
NORDSTRÖM ANNA lö 10.00-15.00
Kursavgift 22 €        9.2-16.2.2019

Södra Österbot-
ten har en rik 
tradition inom 
bandvävning och 
folkdräktsband. 
Vackra band kan 
användas till 

nyckelband, smycken, dekorationer, väskband 
m.m. Uppsättning, vävning i bandgrind, enkla 
ripsband och plockade band. Ta gärna med egen 
bandgrind om du har samt garn och tillbehör. 
Finns möjlighet att väva en bit ur gemensam 
bandgrind. Inga förhandskunskaper behövs.
 

DANS

ORIENTALISK DANS (4 ggr)   110506
Kursgården Kristina, Danssalen, Västra långgatan 34.
MALMILA TITTA må 17.00-19.00
Kursavgift 20 €   
Kurstillf.: 14.1, 11.2, 4.3 och 15.4.2019 OBS! 
Endast mjuka tossor eller barfota i danssalen! 
Undervisning på finska. 

ENGELSKA 

ENGLISH: PAT AND POLLY 1 AND 2     120301V
Kristiinanseudun koulu,  Stationsgatan 4-6
KOSTAMO MAARIT må 16.30-18.00
Kursavgift 33 €       7.1-1.4.2019 
Undervisning på finska.

FRANSKA 

FRANCAIS: Escalier 1 (13 gånger)        120501V
Kristiinanseudun koulu,  Stationsgatan 4-6
KOSTAMO MAARIT on 16.00-17.30
Kursavgift 33 €   9.1-10.4.2019
Undervisning på finska. 

KONVERSATIONSKURS I FRANSKA MED 
RESA TILL NICE (11 ggr)   120502 
Kristinestads gymnasium, Ulrika Eleonoravägen 
3 (ingång via södra gavelns sidodörr).  
ATTIÉ FABIEN må 18.15-20.00
Kursavgift 33 €        14.1-1.4.2019
Kom och lär dig prata och förstå lättillgänglig fran-
ska för att klara dig i fransktalande miljö. Lämpligt 
även för nybörjare. Kursdragaren är infödd 
fransman som tillbringat många år i Sverige. 
4-7.4.2019 reser vi tillsammans till Nice och upp-
lever Frankrike på ett sätt som endast är möjligt 
med den lokalkännedom som kursdragaren har. 

Kom ihåg att 
annullera din kursplats om du 

får förhinder och 
inte kan delta 

(se sida 1)
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RYSKA

TURISTRYSKA - fortsättningskurs  120602 
Kristinestads gymnasium, Ulrika Eleonoravägen 3 
KALEVA NATALIA må 18.30-20.00
Kursavgift 33 €       7.1-1.4.2019
Undervisning på finska.

SPANSKA

GRUNDKURS I SPANSKA 120701V
Kristinestads gymnasium, Ulrika Eleonoravägen 3
STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS
Kursavgift 33 €   må 19.00-20.30
 7.1-1.4.2019 
Kursbok: Buenas Migas 1 (kursboken på finska).

SPANSKA FORTSÄTTNINGSKURS 120702V
Kristinestads gymnasium, Ulrika Eleonoravägen 3
STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS
Kursavgift 33 €  ti 17.00-18.30

8.1-2.4.2019 
Kursbok: Buena idea 2 (kursboken på svenska). 
Praktiska spanska för dig som vill repetera eller 
fördjupa din spanska

ÖVRIGA SPRÅK

GRUNDERNA I TECKENSPRÅK 129803
Högåsen 
ALAVILLAMO AULI lö 11.00-14.15
Kursavgift 15 €       30.3.2019
Finskspråkig.

HISTORIA 

BERÄTTARCAFE (6 ggr)   130102V
Skolgatan 3, Krs
RUNDT DENNIS
Kursavgift 22 €  to 18.30-20.00
Kurstillfällen 17.1, 14.2, 7.3, 21.3, 11.4 och 
25.4.2019. Kristinestad är fullt av berättelser. Vi 
samlar på historisk fakta, och berättar om detta 
för varandra och dokumentarar allt vi kan. 

LAPPFJÄRDS HISTORIA I
FOTOGRAFIER (4 ggr)   130105 
Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 
ERÄNEN KIMMO
Kursavgift 17 €        on 18.30-20.00 
Tillf. 9.1, 16.1, 23.1 och 30.1. Lappfjärds historia 
fartfyllt och levande i ord, förstorade fotografier 
och diskussioner. 

KULTUR, LITTERATUR

POESICIRKEL  130201V
Kristinestads gymnasium, Ulrika Eleonoravägen 3 
KARLSSON TOMAS on 18.30-20.00
Kursavgift 33 €  9.1-3.4.2019 
Att läsa poesi. Att skriva poesi – på rim eller fri 
form. Bildspråk, metaforer, kontraster, rörel-
se, diktens smärtpunkt. Slutrim, allitteration, 
assonans, rimflätning, versmått, ljud, rytm. 
Haiku, senryu, tanka, kuplett, terzett, kvartett, 
Sapfisk strof, sonett, villanelle, fri form, moder-
nistisk dikt... Estradpoesi, poetry slam. Hur kan 
man bli publicerad? Fokus kommer att ligga på 
deltagarnas egna dikter. Man kan komma med 
oberoende av om man är helt nybörjare eller 
har skrivit mycket tidigare. Tomas Karlsson har 
skrivit närmare 1.000 dikter och kommer snart 
att ge ut sin första diktsamling. Han uppträder 
regelbundet som estradpoet och anordnar också 
diktläsningstillfällen.
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SAMHÄLLE 
NÄRDEMOKRATI, 
EN MEDBORGARPANEL (6 ggr) 320201V
Skolgatan 3, Krs
RUNDT DENNIS 
Kursavgift 22 €  on 18.30-20.00
Kurstillfällen 16.1,13.2, 6,3, 20.3, 10.4 och 
24.4.2019. Vi diskuterar aktuella ärenden och 
deltar i opinionsbildningen

PSYKOLOGI

INTRO TILL NLP     320306 
Skolgatan 3, Krs
SZYMANSKI JEANNETTE
Kursvgift 70 €        ti 18.00-20.30

Tillf. 12.3, 26.3, 9.4. 
Har du någonsin 
funderat över hur 
framgångsrika 
människor gör? 
Varför lyckas vissa, 
men inte andra? 
Varför verkar vissa 
att vara glada och 

positiva mest hela tiden, medan andra verkar 
knega och tycka att livet mer eller mindre 
bara måste överlevas? NLPs (Neurolingvistisk 
programmering) grundare John Grinder och 
Richard Bandler skapade en samling av de 
bästa metoderna för motivering, handlingskraft, 
kreativitet och avslappning, metoder som man 
kan använda själv eller lära ut till andra. Kom 
och lär dig hur dina tankar, reaktioner, känslor, 
beteenden och handlingar hänger ihop med ditt 
liv! Lär dig se igenom beteendemönstren för att 
utvecklas själv eller för att göra effektiva föränd-
ringar mot det bättre, för dig själv eller för att hjäl-
pa andra! Jeanette är känd från både radio och 
tv. Hon föreläser om ledarskap, kommunikation 
och motivation för internationella koncerner men 
också för organisationer, företag och kommuner 
i Finland. Jeanette är en omtyckt och ofta anlitad 
coach och ingår bl.a. också i Healthy Boss 
nätverket.

DATATEKNIK 

SENIORDATA (10 ggr) 340104
Högåsen datasal, Lappfjärdsvägen 163 C
KARLSSON TOMAS ti 10.00-12.30
Kursavgift 48 €  15.1-26.3.2019 
Introduktionskurs i datorns användning. I lugn 
takt utforskar vi datorn och dess möjligheter. 
Vi lär oss att använda datorn till att skriva och 
redigera korta texter och hur man kan använda 
Internet både för underhållning och att söka in-
formation samt e-post. Inga förhandskunskaper. 
Max 10 deltagare. 

PRODUKTION

BYGGANDE AV 
SOLFÅNGARE (10 ggr)   420402 
Högåsen, Lappfjärdsv. 163 C, f.d. veterinärmot-
tagningen 
LUNDELL LEIF on 18.00-21.00
Kursavgift 45 €        9.1-13.3.2019 
Byggande av solfångare för huset/sommarstu-
gan för varmvattenproduktion. Kostnader 300-
400 €/solfångare (2 m²) inkl. glas. Automatiken 
ca. 350 € (<15 m²). Max. 10-12 personer. 

VATTENTRAFIK 

GRUNDKURS I PADDLING  510201
Pavis, Högholmsvägen 16 
WAHLROOS KIRSI ja SALLINEN PAAVO
Kursavgift 72 €  lö 10.00-15.00
8.6-9.6.2019 sö 10.00-15.00
Kursavgift 72 € inkl. MI-avgift 22 € + kajakhyra 2 
dagar 50 €. I grundkursen kan personer över 15 
år delta. Deltagarantal max 10 personer. Kursen 
har godkänts av Suomen soutu- ja melontaliitto. 
Efter avslutad kurs erhålls intyg. För arrange-
mangen svarar KSF Paddlare. 
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TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 

KASVIMAAN HOITO, KURSSI 
KOTIPUUTARHURILLE   710304
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
AHOLA MARKO ti 18.00-21.00
Kursavgift 15 €  2.4.2019
Undervisning på finska. 

OMENAPUUN LEIKKAUS  710305
Kursplats meddelas senare 
AHOLA MARKO lö 12.00-15.00
Kursavgift 15 €  27.4.2019
Undervisning på finska. 

NÄYTTÄVÄT KESÄKUKAT PIHALLESI 710306
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
AHOLA MARKO on 18.00-20.15
Kursavgift 15 €  17.4.2019
Undervisning på finska. 

KESÄKUKKIEN KYLVÖKURSSI
LAPSILLE   710307
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C Lapväärtintie
AHOLA MARKO to 18.00-19.30
Kursavgift 10 €  16.5.2019

Materialkostnader 
ingår i kursavgiften. 
Undervisning på 
finska. 

PERMAKULTUR - teori och praktik 710310
Skolgatan 3, Krs
HÄGGQVIST ANNA  on 17.30-21.00
Kursavgift 12 €  8.5.2019

En liten introduktion 
till permakultur, 
PERMAnent 
agroKULTUR. 
Permakultur är 
mycket mera än 
hållbar odling, men 

trädgården är en bra plats att börja från. Vi går 
igenom grundläggande etik och designprinciper 
baserat på platsens förutsättningar i teorin

NÄRINGSLIV  

SKÖTSEL AV SÄLLSKAPSKANIN  710401 
Högnäs Farmin, Nyskiftanvägen 178, Lappfjärd 
HÖGNÄSBACKA TARJA lö 13.00-16.00
Kursavgift 10 €        6.4.2019
Hantering samt skötsel, bland annat pälsvård 
och klippning av klor, utfodring 

HÖNSSKÖTSEL FÖR HUSBEHOV  710402 
Högnäs Farmin 
HÖGNÄSBACKA TARJA lö 13.00-16.00
Kursavgift 10 €    13.4.2019
Hantering samt skötsel och utfodring samt annat 
man behöver veta när man har höns/sommarhöns.  

HOTELL- OCH 
RESTAURANGVERKSAMHET 

SERVERINGSPASS – 
UNDERVISNING OCH TEST  810101 
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 B, Krs
STRANDHOLM-GENBERG GUN-BRITT 
Kursavgift 50 €        ti 17.00-20.30

9.3.2019   
Målgrupp: Personer som ansvarar för servering 
av alkoholhaltiga drycker. Nya yrkesmässi-
ga krav ställs på restaurangernas ansvariga 
föreståndare och övrig personal. Under kursen 
får man ta del av alkohollagens bestämmelser 
om serveringsförbud, övervakning och upprätt-
hållande av ordning på personalens ansvar, 
serveringsområdet och serveringstider. I slutet av 
kurskvällen avlägger man serveringspasset. Kur-
sen ordnas i samarbete med Edu YA Ab. Kursen 
och testet är på svenska, möjlighet till frågor och 
diskussion på finska.
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SKÖNHETSVÅRD 

NATURLIG HÅRVÅRD – Workshop  810404 
Krs högstadieskola, undervisningskök, Ulrika 
Eleonoravägen 3 
LASSFOLK (NORDMAN) ILA on 18.00-20.15
Kursavgift 40 €        30.1.2019   
Skapa dina egna hårvårdsprodukter av naturliga 
och ekologiska råvaror. Vi tillverkar bland annat 
ett schampo som är bra för känslig hårbotten och 
motverkar mjäll. Vi tillverkar också andra hår-
vårds- och stylingprodukter som passar de flesta 
hår. Du får i en mindre grupp testa på att tillverka 
alla dessa olika produkter och får också med 
dig ett recepthäfte hem så att du kan fortsätta 
tillverka egna produkter hemma. Materialet ingår 
i kursavgiften. Minimi 10 deltagare och max 16 
deltagare. 

MOTION OCH IDROTT

65+ KONDITIONSSALSKURS (12 ggr) 830133
Geritrim (Bottenhavets sjukhem), Lappfjärdsvägen 10 
UOTILA ALIISA on 16.30-17.30
Kursavgift 22 €  9.1-27.3.2019
Ledda timmar som innehåller uppvärmning, mus-
kelstyrka och balansövning, avslutande stretch-
ning eller avslappning. Tidigare erfarenhet av 
konditionssalsträning är inte nödvändig, ledaren 
instruerar i användningen av redskapen. Tvåsprå-
kig kurs. Konditionssalsavgift 5€/gång tillkommer. 

HIIT-TREENI (12 ggr)  830134
Lapväärtin koulu, Skolvägen 5
UOTILA ALIISA on 18.00-18.45
Kursavgift 22 €  9.1-3.4.2019
Handledning på finska.
 
HITTA DITT LUGN MED QIANDNINGS 
QIGONG (10 ggr) 830135
Kursgården Kristina/danssal, Västra långgatan 34
HOXELL TERESE ti 18.30-20.00
Kursavgift 27 €  15.1-2.4.2019
Qigong innefattar olika rörelse- och andningsöv-
ningar som skapar lugn och fyller på med ny 
livsenergi. Vi avslutar varje kväll med en guidad 
meditation. Mot slutet av kursen utövar vi också 
power qigong. OBS! Uppehåll 26.2 och 5.3. 
 

Kom ihåg att 
annullera din kursplats om du 

får förhinder och 
inte kan delta 

(se sida 1)
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VATTENGYMNASTIK

Krs simhall, Repslagaregatan 16 
Kursledare LÄHTEENMÄKI RICHARD

Kursavgift 22 € / kurs, simhallsavg. tillkommer.

VATTENGYMNASTIK MED REDSKAP A 
(15 ggr)    830136
ti 12.00-12.45 8.1-23.4.2019
Vattengymnastik med lätt motstånd i egen takt. 
Terapibassängen. Max 18. 

VATTENGYMNASTIK MED REDSKAP B
(15 ggr)    830137
ti 13.00-13.45 8.1-23.42019 
Vattengymnastik med lätt motstånd i egen takt. 
Terapibassängen. Max 18. 

MUSKELSTÄRKANDE VATTENGYMNASTIK 
(15 ggr)    830138
on 12.00-12.45  9.1-24.4.2019 
Muskelstärkande vattengymnastik för hela krop-
pen, görs i egen takt. Terapibassängen. 
Max 18 deltagare. 

VATTENGYMNASTIK reuma A (15 ggr) 830139
on 13.00-13.45 9.1-24.4.2019  
Mångsidig vattengymnastik för personer som 
lider av led- och reumatiska besvär. Terapibas-
sängen. Max 18 deltagare. 

GRUND- OCH DJUPVATTENGYMNASTIK A 
(15 ggr)    830140
to 17.15-18.00 10.1-25.4.2019 
Ledd vattengymnastik i konditionsbassängens 
djupa ända. Mångsidiga konditionshöjande 
övningar i takt till musik. Ta med eget flytbälte om 
du har. Max 25 deltagare. 

GRUND- OCH DJUPVATTENGYMNASTIK B 
(15 ggr)    830141
to 18.45-19.30 10.1-25.4.2019
Ledd vattengymnastik i konditionsbassängens 
djupa ända. Mångsidiga konditionshöjande 
övningar i takt till musik. Ta med eget flytbälte om 
du har. Max 25 deltagare. 

VATTENGYMNASTIK MED REDSKAP C 
(15 ggr)    830142
fre 13.45-14.30 11.1-3.5.2019 
Mångsidig vattengymnastik för personer som 
lider av led- och reumatiska besvär. Terapibas-
sängen. Max 18 deltagare. 

VATTENGYMNASTIK reuma B (15 ggr) 830143
fre 14.30-15.15 11.1-3.5.2019
Ledda övningar i bassängen i egen takt. Terapi-
bassängen. Max 18 deltagare. 
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SAUNAYOGA (12 ggr)  830144 
KRISTINA WINTERSWIMMERS RY bastu, 
Havsbadet 
GULL THERESA må 17.00-17.45
Kursavgift 82 €        14.1-8.4.2019 
SaunaYoga består av enkla yogabaserade 
sekvenser som utförs sittande på bastulaven i 
mild värme. SaunaYoga lämpar sig för alla och 
ingen tidigare erfarenhet behövs. SaunaYogans 
mjuka rörelser i mild värme lindrar spänningar 
i kroppen och stillar sinnet. Klä dig i badkläder 
eller shorts och linne. Ta med vattenflaska och 
två mindre handdukar: en att sitta på och en 
att torka svetten med. Kursavgiften inkluderar 
bastuavgiften 60 €. OBS! Gymnastikkortet gäller 
endast mi-avg. 22 €, bastuavg. faktureras. 

LAVIS (4 ggr)    830145
AXXELL / Lappfjärds Folkhögskola   
LEHTIMÄKI LEENA  ti 18.00-18.45
Kurstillf. 5.3, 12.3, 19.3 ja 26.3. Lavadansjumpa 
= LAVIS är motion till takten av lavadansmusik 
där deltagarna får uppleva både glädjen av att 
motionera och musiken. Lavis är en lätt, rolig och 
svettig motionsform som lämpar sig för alla åldrar 
oberoende av kondition. Undervisning på finska. 
 

HÄLSA

ASAHI        830212
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, Krs
ALAVILLAMO AULI  lö 14.45-15.30
Kursavgift 15 €        30.3.2019
Max 10 delt. Finskspråkig.

VYÖHYKETERAPIAA KOTIKÄYTTÖÖN   830213
Högåsen
ALAVILLAMO AULI
Kursavgift 20 €         sö 9.00-14.15
Max 14. Finskspråkig.  31.3.2019

YOGADAG PÅ BÖTOMBERGEN 830214 
Lokalgrottan, Lappfjärd   
HOXELL PIA, GULL THERESA,  
SZYMANSKI JEANETTE lö 10.00-16.30
Kursavgift 34 €    16.2.2019

Yoga som passar alla. Andningen och rörelserna 
gör oss medvetet närvarande och skapar balans 
i kropp och sinne. Egen halkfri yogamatta och filt 
med. Klä dig varmt! Saunayoga utförs sittande 
på bastulaven i mild värme. SaunaYogans 
mjuka rörelser i mild värme lindrar spänningar 
i kroppen och stillar sinnet. Klä dig i badkläder 
eller shorts och linne. Ta med vattenflaska och 
två mindre handdukar: en att sitta på och en att 
torka svetten med. Medveten andning: Att andas 
är inte bara livsnödvändigt, det är också oerhört 
viktigt HUR vi andas. En andning som bara är 
lite obalanserad ger över tiden stora negativa 
konsekvenser eftersom vi andas så mycket varje 
dag. Tillsammans med Jeanette så lär du dig 
både tips och tekniker för hur du kan optimera 
din andning och få mer effekt ut av både din dag, 
din sömn och din träning. Yoga Nidra, yogisk 
sömn, är en guidad koncentrationsövning som 
ger ett djupt avspänt tillstånd som liknar sömn, 
fastän man är fullt medveten/vaken. Djupavspän-
ningen återbalanserar kroppens nervsystem och 
ger återhämtning. Kursavgiften inkl. sopplunch. 
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Kristinestads 
Kommundelsstämma ordnas 

21.2.2019 kl 18.00-20.00
 i Kristinestads gymnasium.

Läs mer www.kristinestad.fi

TRÄNING 

KARATE    830302
Kristinahallen, Repslagaregatan 16 
HOLM LINDA, KNIP JENS 
Kursavgift 27 €  lö 10.00-13.00
20.4-21.4.2019  sö 10.00-13.00

En introduktion i 
praktisk karate. 
Vi går igenom 
grundläggande 
tekniker i traditio-
nell karate och lär 

oss hur man tillämpar dessa i praktiken. Vi tränar 
på olika slag, sparkar och avvärjningar samt lär 
oss hur man rör sig smidigt och snabbt. Kursen 
passar män och kvinnor som är nyfikna på vad 
karate går ut på. Åldersgräns 15 år. Tag med en 
vattenflaska och rörliga kläder. Vi tränar barfota. 
Lärarna är registrerade instruktörer i praktisk 
karate vid World Combat Association och har 31 
resp 24 års erfarenhet.

OBS! 

Studiesedlarna delas ut under 
vårterminen 2019 så långt som medlen räcker. 

ANNAN UTBILDNING 

FRUKOSTKLUBB   999903
Restaurant Crazy Cat, Salutorget 1, Krs
ROSENDAHL SVEN
Kursavgift 10 €  to 9.00-10.00
Tillf. to 17.1, 14.2, 14.3, 11.4 och 9.5.2019 
Kom och njuta en god frukost i glada vänners 
lag. Dessutom hörs senaste nytt från "stadin". 
Frukostavg. 10 €/gång tillkommer. 

MUSIK 

GOSPELKÖR                110108 
Kristinestads svenska församlingshem 
ROSENGÅRD NANNA sö 14.00-15.45
Kursavgift  33 €       13.1.-20.4.2019        
Vi sjunger afroamerikansk gospel, mest på 
engelska. Medryckande och glad musik. Passar 
bra både för amatörsångare och längre hunna, 
män och kvinnor. Alla åldrar välkomna, vi sjunger 
oftast tre-stämmigt. Kursen inleds söndag 13.1 
kl 14-16 och övar tre söndagar i månaden. Av-
slutning med konsert på påsken (20.4). Kursen 
körs i samarbete med Kristinestads svenska 
församling. Församlingen subventionerar en del 
av kursavgiften.


