Kursprogram
hösten 2019

Öppen
för alla

DANS OCH MUSIK
Round Dance, steg 2 nr 123

Fortsättning från steg 1. Round Dance
är en pardans med figurer som dansas i
svårighetsgrader från 1-6. Figurerna beskrivs på engelska och en s.k. Cuer ropar
ut turerna. I början undervisar man på
det inhemska språket, men går successivt
över till engelska. På nivå 3 tillkommer
Rumba, Cha-cha och Jive. Det finns även
vals- och twostep-figurer på nivå 3 o 4.
Datum: 19 – 23/8
Lärare: Christina Lundahl-Ekholm

Dansvecka för alla nr 124

Vi provar olika danser under en härlig
vecka i höst. Gammeldans med bl a
schottis, pariserpolka och vals. Modern
dans såsom foxtrot och bugg. Det blir
grundläggande instruktioner, variationer
och dansglädje
Datum: 16 – 20/9
Lärare: Kerstin Ersson

Bugg och foxtrot, nybörjare nr 125

Kurs för dig som vill lära dig bugg och
foxtrot från grunden. Kursen är upplagd
på ca 50 % bugg/50 % foxtrot
Datum: 23 – 27/9
Lärare: Ackes Dansskola, Vahidin

Bugg och foxtrot, fortsättning nr 126

Fördjupning i buggen med flera turer och
tips samt finslipning av foxtrot. Kursen
är upplagd på ca 80 % bugg och resten
foxtrot.
Datum: 11 – 15/11
Lärare: Ackes Dansskola, Vahidin

Dikt och sång nr 127

Det finns en dikt för varje stund. Det
finns nya och gamla sånger. Tillsammans
låter vi oss inspireras till att hitta egna ord
och uttryck utifrån livet, kärleken, sorgen,
glädjen, naturen eller vad du vill. I den här
kursen hjälps vi åt med att komma loss
med våra kreativa sidor till att skapa ett
livfullt berättande.
Datum: 23 – 27/9
Lärare: Ulla-Britta Johansson

Fler kurser kommer presenteras
under året. Läs hemsida:
www.profolkhogskola.se

Munspel, fortsättning nr 128

Lär dig spela munspel tillsammans med
andra under ledning av en riksspeleman.
Kursen är en fortsättningskurs – du får
ytterligare övning i att på gehör lär man
sig enkla låtar. Läraren spelar melodin
sakta och kursdeltagarna följer efter. Vi
repeterare tills vi har lärt in melodin.
Datum: 23 – 27/9
Lärare: John-Erik Hammarberg

Kör- och sångkurs nr 129

Sång är gemenskap och glädje. Vi sjunger
med själ och hjärta! Kursens mål är att
utveckla deltagarna förmåga att sjunga
tillsammans i kör. Vi sjunger körsånger
inom olika genrer och anpassar sångerna
efter deltagarna. Vi jobbar med andning,
stöd och frasering samt övar på stämsång.
Vi övar också på att lyssnar på varandra
och på att sjunga samstämmigt.
Datum: 30/9 – 4/10
Lärare: Matilda Orrling

Enkla gillesdanser och
seniordanser nr 130

Här är en dansvecka som passar alla som
tycker om att dansa enkla gillesdanser och
seniordanser. Under veckan har vi ett varierat dansprogram, där vi bl.a. dansar Oh,
Susanna, Virginia reel, Stompen, Ingrid
Dardells polska, Schottis på Stallbacken,
Seniorhambo och många fler danser.
Det blir en härlig motionsvecka fylld
av dansglädje.
Datum: 14 – 18/10
Lärare: Kerstin Ersson

Kom och spela klarinett nr 131

Nybörjarkurs för dig som tänkt börja
spela klarinett eller som kanske inte
riktigt kommit igång. Under denna vecka
får du möjlighet att lära dig grunderna –
teknik, andning m m och till att kunna
spela enklare melodier. Du ska ha med
dig egen klarinett.
Datum: 4 – 8/11
Lärare: Max Ljung

Round Dance, nybörjare nr 132

Round Dance är en pardans med figurer
som dansas i svårighetsgrader från 1-6.
De två första nivåerna består av Modern
Waltz och Twostep. Figurerna beskrivs
på engelska och en s.k. Cuer ropar ut
turerna. I början undervisar man på det
inhemska språket, men går succesivt över
till engelska.
Datum: 18 – 22/11
Lärare: Christina Lundahl-Ekholm
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HÄLSA OCH FRISKVÅRD
Yoga – mindfulness och
frigörande dans nr 133
Under den här veckan kombinerar vi två
metoder – frigörande dans och yogamindfulness - som båda har till syfte
att få dig att må bra. Genom dansens
glädjefulla rörelser och Yogans fördjupade
avslappning får du möjlighet att vila från
vardagen och att hitta nya rörelseformer.
Varmt välkommen till en härlig vecka!
Datum: 12 – 16/8
Lärare: Aiva Susanne Keldsen

Boule för alla nr 134

Kursen är för både nybörjare och vana
boulespelare och målet är att ge kursdeltagarna kunskap om kastteknik och taktik
samt regler. Vi börjar med en repetition
av reglerna för de vana boulespelarna, som
efter det får gå ut på boulebanorna och
spela. Nybörjarna får en riktig regelgenomgång och frågestund. Resten av
veckan blir det teknik, skjut och läggövningar. Kursen avslutas med utvärdering
och sammanfattning.
Datum: 12 – 16/8
Lärare: Nils Ekander

Vi utforskar våra sinnen för att må bra!
nr 135

Rörelse och kroppskänning, andningsövningar och avslappning varvas med pass
där vi skapar i ull för att må bra. Vi gör
sittunderlag inför våra meditativa kortare
vandringar. Broderar poesi – de vackraste
orden om livet och filosofins tröst. Här
får tankarna ro medan vi arbetar med
händerna. Här förs det goda samtalet.
Datum: 26 – 30/8
Lärare: Irené Stegell och Kajsa Svensson

Golfkurs för alla
(fredag – måndag) nr 136

Här är en chans att lära sig spela golf ! Vi
övar teknik och utslag i Gysinge. Klubbor,
övningsmattor och bollar finns att låna.
Två eftermiddagar åker vi till golfklubben
och testar våra färdigheter på två olika
banor. Resorna till golfklubben sker via
samåkning i egna bilar. Deltagarna delar
på kostnaden.
Datum: 6 – 9/9
Lärare: Sten Wennerklev

Yoga – mindfulness nr 137

Yoga - mindfulness är en enkel och lugn
yogaform, där vi fokuserar särskilt på
närvaro framför prestation. Yoga syftar till
balans mellan själ och kropp och under
veckans kurs kommer du att få lära dig
enkla yogaställningar som du sedan kan
utöva på egen hand. Regelbundna yogaövningar ger en starkare och smidigare
kropp och även ökad lugn och närvaro.
Vi kommer även att göra grundläggande
andningsövningar och meditation. Kom
som du är, om du provat yoga förr eller ej.
Ta med dig bekväma kläder. Det viktiga
med yogan är att lyssna till den egna
kroppen och utgå från dina förutsättningar,
det viktiga är inte att utföra övningarna
som en erfaren yogi, det är att öva närvaro
i, och lyssnande, till just din kropp.
Datum: 9 – 13/9
Lärare: Aiva Susanne Keldsen

Frigörande dans i mindfulness nr 138

Mindfulness är ett sätt att vara medvetet
närvarande, att iaktta och identifiera hur
det känns att vara du – just nu. Med hjälp
av dansen går du på upptäcktsfärd i kropp
och själ och följer impulserna från kroppens egen intelligens – fri i rytmen och
rörelserna. Inga krav eller ”måsten”.
Datum: 30/9 – 4/10
Lärare: Aiva Susanne Keldsen

Meningar med och i livet nr 139

Utifrån kursdeltagarnas frågeställningar
samtalar vi kring aktuella ämnen och
använder oss av filosofin och psykologin.
Litteratur finns tillgänglig. Du får gärna
ta med dig egna tankeställningar och
frågor som är viktiga för dig. Vi kommer
även att vandra i naturen i Gysinge och
får då tid för reflektion.
Datum: 7 – 11/10
Lärare: Irené Stegell

Vegetarisk matlagning nr 140

Du lär dig grunderna i vegetarisk kosthållning, både som livsstil och som grönt
komplement till blandkost. Vi utgår från
enkelhet och nordiska grönsaker och tillagar både varmrätter, sallader och desserter.
Du får hjälpa att hitta glädjen och den
egna kreativiteten i matlagningen. Det
behöver inte vara komplicerat och svårt
att komma igång med vegetarisk mat,
varje sig man vill vara vegetarian eller få
in mer grönsaker i sin kosthållning.
Datum: 28/10 – 1/11
Lärare: Aiva Susanne Keldsen

Föryngrings Qi Gong nr 141

Föryngringsqigongen är hjälp till självhjälp för att motverka åldrandeprocessen
och degenereringsprocesserna som sker i
människans hjärna och centrala nervsystem. Dessa processer kan vara en naturlig
följd av åldrandet men också en påverkan
av stress, ansamling av miljögifter i kroppen, minskning av fysisk aktivitet, felaktig
kost och andra yttre faktorer.
Föryngringsqigongen syftar till att öka
blod- och qi-genomströmningen till
hjärnan och befrämjar det centrala nervsystemet samt ökar kroppens förmåga att
rensa ut gifter och slaggprodukter. Detta
sker genom ”Stilla qi-gong”- metoder,
Rörelsemetoder och Gång Qi Gong samt
information om mat som medicin med
praktiska råd som föda som ger hälsooch föryngringseffekter.
Datum: 18-22/11
Lärare från Biyunakademin

Frigörande dans i Mindfulness nr 142

Mindfulness är ett sätt att vara medvetet
närvarande, att iaktta och identifiera hur
det känns att vara du - just nu. Med hjälp
av dansen går du på upptäcktsfärd i kropp
och själ och följer impulserna från kroppens egen intelligens – fri i rytmen och
rörelserna. Inga krav eller ”måsten”.
Datum: 25 – 29/11
Lärare: Anne Grundel, Frida Grundel

NATUR
Vandra Gästrikeleden nr 143

Vi möts i Gysinge och vandrar delar av
Gästrikeleden. Du bor i herrgårdsmiljö på
PRO:s folkhögskola i Gysinge och med
Gysinge som bas gör vi varje dag dagsvandringar på Gästrikeleden. Vi kommer
att gå både korta och långa vandringar
upp emot 15 km i kuperad terräng och
vissa sträckor färdas vi med bil/buss. Vi
läser om kultur och natur och om vad vi
kan förvänta oss att hitta på varje etapp.
Datum: 19 – 23/8
Lärare: Marie Melander

KONST
Färgen som ljus nr 38

En kurs som behandlar den konstnärliga
aspekten av ljus och färg. Med Johannes
Ittens färgkrets som bas går vi igenom
komplementfärger, relationer mellan värme
och kyla samt valörvärden (vit/svart) i
färg. Vi diskuterar också ljuset och dess
betydelse för hur vi uppfattar färg. Praktiska övningar i perception, färgblandning
och eget måleri.
Datum: 5 – 9/8 (OBS! Flyttad från
22 – 26/7)
Lärare: Bo Ljung

Teckning nr 144

Du får lära dig grunderna och lär dig olika
tekniker i teckning med blyertspenna. Att
lära ögat stilleben ljus och skugga för att
avbilda rätt som en kamera. Att lära dig
att färga med blyerts istället för målarfärger. Målet med kursen är att uppfylla
drömmen om att lära sig rita rätt.
Datum: 19 – 23/8
Lärare: Guhfran Alsaegh

Landskapsmålning nr 145

Vi studerar, tecknar och målar ljuset
och formen i Gysinges vackra landskap
utomhus eller inomhus beroende på väder.
Vi pratar om komposition och tittar på
passande färgteori för landskapsmålning.
Vi inspireras av konsthistoriens alla landskapstolkningar.
Datum: 26 – 30/8
Lärare: Anne-Lie Larsson Ljung

Akvarellmålning nr 146

Du lär från grunden och får en genomgång av material – papper, penslar, färg m
m. Lär dig teknik för att lägga upp färger
på paletten, färglära och hur man blandar
färger. Måla av stilleben. Ta gärna med
någon eller några foton som du vill måla
av.
Datum: 2 – 6/9
Lärare: Jan Gustafsson

Temperamålning – måleriets tekniker,
del 1 nr 147

Grundläggande instruktioner i äggoljetemperateknik. Färgpigmentövningar,
Inspiration och teknikstudier av hur
bildkonstnärer i olika tider arbetat med
temperatekniken. Målet är att fördjupa
insikten och kunskapen i konsten att
måla med tempera och att få en djupare
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kunskap och förståelse för alla bilder
som omger oss i samhället. Innehåller
bl a: Teknikdemonstration, Passande färgblandningsövning, Bildvisning, Gemensamma genomtittar av allas bilder.
Datum: 16 – 20/9
Lärare: Anne-Lie Larsson Ljung

Målarveckor på Gysinge

Målarkurs för dig som vill tränga djupare
in måleriet och teckningens magi. Under
två veckor låter vi oss inspireras av
gemensamma och egna teman. Du väljer
själv om du vill gå en vecka eller två. Vi
lånar idéer från konsthistorien. Vi pratar
om komposition och gör någon färgblandning. Tekniken är valfri. Vid behov
går vi igenom olika tekniker.

Målarvecka 1 nr 148

Vi skapar konst i olika tekniker och ger
individuell handledning samt lär oss hitta
egna uttryckssätt. Möjlighet att bo kvar
under helgen!
Datum: 21 – 25/10
Lärare: Anne-Lie Larsson Ljung

Målarvecka 2 nr 149

Du målar i valfri teknik och utvecklar din
personliga handstil. Vi lärare inspirerar
och ger individuell handledning på din
resa i måleriet.
Datum: 28/10 – 1/11
Lärare: Göran Rydén

Akvarell – måleriets tekniker,
del 2 nr 151

Grunderna i akvarelltekniken kommer
vara i fokus. Varje deltagare får utveckla
sin egen handstil. Jag som lärare ger
personlig handledning. Gemensamma
genomgångar sker. Jag erbjuder olika
teman, men vill att akvarelltekniken inte
blir det svåra, utan det roligaste du har
varit med på.
Datum: 2 – 6/12
Lärare: Göran Rydén

Oljemåleri nr 152

I inspirerande omgivning upptäcker vi
oljefärgens många möjligheter, tillbehör
och målarunderlag. Vi går igenom viss
färgteori, gör färgblandningsövningar
och försöker måla det vi ser i form av
enklare stilleben och/eller efter medhavd
förlaga. Vi inspireras av bildexempel från
konsthistorien
Datum: 9 – 13/12
Lärare: Anne-Lie Larsson Ljung

HANTVERK
Knuttimring nr 153 och nr 121

Grundkurs i timring med traditionella
tekniker. Tillsammans bygger vi en
stomme till ett timmerhus.
Datum: 5 – 9/8 och i vår 1 – 5/4 nr 121
Lärare: Dan Gavell

Sy om dina kläder – kläddetaljer nr 154

Behöver dina kläder piggas upp lite? Här
får du inspiration och kunskap om hur du
går tillväga. Ta med dig något eller några
klädesplagg. Klipp, sy, gör om helt eller
dekorera med andra tyger, band, knappar,
paljetter, pärlor m m. Brodera! Ge dina
plagg en andra chans.
Datum: 26 – 30/8
Lärare: Margita Thörnström

Grafik nr 150

Vi upptäcker djuptryckets många möjligheter och den fina grafiska metoden
torrnålsgravyr på kopparplåt. Vi orienterar oss bland redskap, infärgning och
papper. Vi inspireras av konsthistoriens
grafiska tryck från då och nu.
Datum: 11 – 15/11
Lärare: Anne-Lie Larsson Ljung
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Järnsmide, vecka 1 nr 155 och 2 nr 156

Undervisning om smidbara järnkvaliteter,
deras egenskaper samt användning av
de vanligaste smidesverktygen. Praktiska
övningar i de grundläggande smidesmomenten räckning, stukning, breddning,
klyvning, hålslagning samt ytbehandling.
Under kursen får deltagarna smida enkla
bruksföremål såsom spikar, krokar, haspar
och ljusstakar.
Järnsmide i Krokiga Smedjan
Datum: 2 – 6/9 nr 155
Datum: 9 – 13/9 nr 156
Lärare: Bosse Westgren

Tova bruksföremål nr 157

Med hjälp av varmt såpvatten och friktion
kryper ullhåren samman. Den egenskapen
tar vi tillvara och gör personliga föremål
i tovad ull. Kursdeltagarna får lära sig
foga ihop ulltofflor till sulor, grytlappar,
sittunderlag mm. Vi tovar även mall
för att få ihåliga former som väskor och
vantar. Ett tredje sätt att jobba med ullen
är att tova kulor som kan sättas ihop till
grytunderlägg eller användas till smycken
och leksaker.
Datum: 9 – 13/9
Lärare: Kajsa Svensson

Göra om kläder – dekorera med spets
och brodyr nr 158

Kursen ger dig kunskap och inspiration
om hur du kan ändra ett plagg. Ta med
dig något eller några kläder som du vill
ändra på. Vi klipper, syr och dekorerar
med tyger, band, knappar, paljetter, pärlor.
Datum: 23 – 27/9
Lärare: Margita Thörnström

Silversmide nr 159

För dig som vill lära dig skapa smycken i
ett spännande material. Den här kursen
är en introduktion till silversmide samt
tillverkning av smycken samt att lära sig

att använda verktyg och maskiner. Kursen
förbereder kursdeltagaren för att fortsatta
uppgifter samt olika tekniker och metoder
inom silversmide. Varje deltagare kommer
att ha minst ett smycke av egen design
färdig vid kursens slut.
Datum: 7 – 11/10
Lärare: Jörgen och Ann de Voss

Möbelrenovering nr 160

Kanske har du någon möbel som blivit
sliten eller gått sönder – ta med dig den
och få kunskap och hjälp om hur du bäst
kan ge den ett nytt liv!
Utifrån de möbler som deltagarna medför
diskuterar vi teknik och stilepoker och
vi renoverar enligt traditionsenliga och
skonsamma metoder.
Kursen pågår en vecka – men ges vid
två tillfällen – så har du en större möbel
kanske du vill gå båda veckorna?
Datum: 7 – 11/10
Lärare: Eva Spikbacka

Möbelrenovering nr 161

Se beskrivning kurs nr 160
Datum: 14 – 18/10

Gör dina egna juldekorationer nr 162

Inför julen – tillverka dina egna juldekorationer av papper, tyg skinn, garn m m.
Klipp pappersgirlanger och julhjärtan, sy
julgrisduk eller julstrumpa, virka julkulor,
klipp och klistra med glanspapper, glitter,
tyg, skinn, band och spets. Låt fantasin
flöda.
Datum: 21 – 25/10
Lärare: Margita Thörnström

Tovningskurs, steg 1 nr 163

Kursen kommer att innehålla grundläggande ullkunskap. En tovningskurs där
den ihåliga formen står i centrum. Vi
skapar hattar, mössor, väskor, skålar, vaser
och tofflor. Kursen vänder sig både till
nybörjaren och till dig som har erfarenhet
av tovning.
Datum: 18 – 22/11
Lärare: Mona Halldin

SPRÅK & SKRIVANDE
Spanska, nybörjare nr 165

Vi använder Caminando 1, som finns att
köpa eller låna vid kursstart. Inga förkunskaper krävs. Du får lära dig grundläggande grammatik och vokabulär. Vi tränar
på att prata, lyssna, läsa och skriva.
Datum: 7 – 11/10
Lärare: Ingegerd Blommé

Spanska, fortsättning nr 166

Vi fortsätter med Caminando 2, de sista
kapitlen. Böckerna finns att låna eller
köpa vid kursstart. Fokus ligger på hörförståelse och muntlig kommunikation i
par- och gruppövningar. Vi övar uttal och
grammatik.
Datum: 21 – 25/10
Lärare: Ingegerd Blommé

Engelska, fortsättning nr 167

Kursen vänder sig i huvudsak till dig som
har grundläggande kunskaper i engelska
språket och vi bygger vidare och vidgar
förmågan både att läsa, skriva och tala.
Målet är att du skall öva i att tala, läsa och
i viss mån skriva på engelska. Kursen behandlar både traditioner och seder i engelskspråkiga länder i världen. Vi använder
materialet Stepping Stone 3 – som har ett
brett utbud från engelskan i världen.
Datum: 4 – 8/11
Lärare: Helena Elliott

DATAKURSER
Data för ovana, nybörjare nr 168

Du lär dig använda din dator – vi startar
från grunden och går igenom vad du

Tovningskurs, steg 2 nr 164

En fortsättning på tovningskurs, steg 1.
Den ihåliga formen står i centrum – och
du fortsätter med att skapa t ex hattar,
mössor, väskor, skålar, vaser, m m. Kursen
för dig som har lite erfarenhet av tovning.
Datum: 25 – 29/11
Lärare: Mona Halldin
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behöver för att kunna surfa, skicka e-post
och även lite ordbehandling. Söker information på internet och ger en introduktion till it-världen.
Datum: 7 – 11/10

Data för ovana, fortsättning nr 169

Vi tittar mer på finesser med e-post, att
surfa och lite mer ordbehandling. Vi
tittar även på Excel och gör en hushållsbudget.
Datum: 18 – 22/11

Sociala medier nr 170

Lär dig grunderna i att hantera sociala
medier i datorn, din smartphone eller i
surfplattan. Vi lägger upp konton i Facebook, Instagram och Twitter för dig eller
din förening. Vi lär oss hantering av bilder
och filmer och i övrigt vilka möjligheter
som social medier erbjuder. Vad säger lagstiftningen? Hur får man använda bilder
och texter? Datorvana krävs.
Datum: 11 – 15/11

Surfplatta nr 171 och 172

Upptäck surfplattans möjligheter. Detta
är en kurs som ger en introduktion till allt
som finns i att upptäcka. I kursen ingår
bl a övningar där du lär dig anpassa din
surfplatta till dina behov, testar att skicka
e-post, surfa, se film men vi tittar också på
vilka appar som finns – öppnar dörren ut
i världen.

Surfplatta – Ipad nr 171
Datum: 18 - 22/11

Surfplatta – Android nr 172
Datum: 2 – 6/12
Lärare: Dan Larsson

Jul på GysingeHerrgård
Njut av en härlig jul på upprustade Gysinge herrgård i vacker bruksmiljö kring nedre
Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark. Fyllda dagar med gemenskap, mat,
godis, film, musik, julotta, juldagsbal, dans kring granen och mycket annat. Allt i
traditionens tecken!
23 – 27 december 2019.
Pris: 4 800 kr per person i tvåbäddsrum, enkelrumstillägg 650 kr, enkelrumstillägg
med delat badrum 325 kr. Måltidsdryck tillkommer.
Anmälan och information: konferens@pros.fhsk.se, 0291-212 20

KULTUR
Bridge, fortsättning nr 173

Bridge är ett kortspel för fyra personer
som spelas med vanlig kortlek. Spelet går
ut på att vinna så mycket poäng som möjligt. Vi utvecklar oss i att spela bridge och
lär oss mer om grunderna och reglerna.
Bridge är utmärkt minnesträning.
Datum: 2 – 6/9
Lärare: Ingegerd Eriksson

Internationell kurs – Gambia nr 88

Kursen börjar med en vecka i Gysinge då
vi lär känna varandra, våra olika intressen
och påbörjar vår gemensamma folkbildningsresa till det lilla Västafrikanska
landet som nu tar sina första trevande steg
mot demokrati. Efter första kursveckan
fortsätter vi att kommunicera i en grupp
på nätet. Under kursen lär vi oss mer om

landet och förbereder oss inför tvåveckorsresan till Gambia
Datum: 9 – 13/9 i Gysinge. Resa till Gambia 18/1 – 17/2 2020. Återträff i Gysinge
med 2 – 3 dagars uppföljning i början av
mars 2020
Lärare: Rosalie Sanyang och Kristin Spolander

Släktforskning, komma vidare nr 174

Här är kursen för dig som släktforskat
tidigare men kanske gjort uppehåll, eller
eventuellt ”fastnat”. Få hjälp att komma
igång igen med hjälp av kunniga släktforskare löser du upp eventuella ”knutar”
och kommer vidare i din släktresa.
Datum: 16 – 20/9
Lärare: Kjell och Eva Ivarsson

HELGKURSER

Globalkurs – Albanien nr 61

Vill du veta mer om och uppleva landet
Albanien? Historia, kultur och samhälle är
några områden vi fördjupar oss i. Kursen
börjar med en vecka i Gysinge då vi lär
känna varandra, våra intressen och påbörjar vår gemensamma folkbildningsresa till
Albanien. Mellan utbildningsveckan och
resan kommer deltagarna ha mellanuppgifter. Efter resan har vi tre uppföljningsdagar i Gysinge.
Datum: 25/2 – 1/3 i Gysinge, resa 26/8 –
1/9. Återträff 11 – 13/10 i Gysinge
Lärare: Åke Söderman, Bengt Wentzel

Järnbrukens historia nr 175

Med ett av Gästriklands vackraste järnbruk som utgångspunkt gör vi en resa
i järnbrukens spännande och gruvliga
historia.
Datum: 30/9 – 4/10
Lärare: Malin Björkvik

Fler helgkurser för hösten -19 kommer att presenteras under året. Se vår hemsida: www.profolkhogskola.se
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Cirkeldans, sång och vandring nr 176

Kom på seniorkollo i sommar!

Dansen har sitt ursprung från olika kulturer i Östeuropa och Mellanöstern. Enkla
meditativa steg med stark symbolik - där
varje steg och rörelse har ett syfte och en
mening. Cirkeldanserna ger plats i en stor
gemenskap, både i danscirkeln – hand i
hand med varandra och i ett globalt sammanhang. Dansernas meditativa funktion
möjliggör en väg till balans och inre
utveckling. I den här delkursen sjunger
vi också till vissa danser och om vädret
tillåter vandrar och danser vi i Gysinges
underbara natur.
Datum: 23 – 25/8
Lärare: Solveig Svensson

Cirkeldans, berättelser och riter nr 177

Dansen har sitt ursprung från olika kulturer i Östeuropa och Mellanöstern. Enkla
meditativa steg med stark symbolik - där
varje steg och rörelse har ett syfte och en
mening. Cirkeldanserna ger plats i en stor
gemenskap, både i danscirkeln – hand i
hand med varandra och i ett globalt sammanhang. Dansernas meditativa funktion
möjliggör en väg till balans och inre
utveckling. I den här delkursen dansar vi
till berättelser och skapar en rit.
Datum: 15 – 17/11
Lärare: Solveig Svensson

Under första veckan i juli, 1 – 5/7, kommer vi ha fyra nya kollon.
Oavsett vilket kollo du väljer erbjuds morgongympa, kvälls-Qi
Gong, boule och tipspromenader.
Mer utförlig beskrivning finns på vår hemsida!
Natur och kultur nr 80		
Skapande nr 81
Hälsa och friskvård nr 82
Musik och sång nr 83

Ölbryggning i teori och praktik nr 178

I Gysinge bryggerisällskaps lokaler på
bruket med lärare aktiva i sällskapet lär
vi oss om ölbryggningens konst. Vi lär
om oss öls olika smak karaktär och vi lär
oss praktiskt hur det går till.
Datum: 20 – 22/9
Lärare: Lars Hellström, Robert Brook

Ölbryggning i teori och praktik nr 179
Se beskrivning kurs nr 178
Datum: 15 – 17/11

Lappteknik, nybörjare nr 180

Lappteknik, fortsättning nr 181

Vi utvecklar oss från steg 1 i skär och
sömnadsteknik. Blixtlåssömnad. Vi gör en
liten väska. Ta gärna med egen symaskin.
Finns att låna vid behov.
Datum: 11 - 13/10

Gör en granbock inför jul! Nr 182

Du gör din egen trästomme som du sen
pyntar med granris till din egen bock som
du får med dig hem!
Datum: 22 – 24/11
Lärare: Lisa Näsman och Anett Olsson

Lär dig grunderna i att skära och sy. Vi
tillverkar en grytlapp eller en kudde.
Ta gärna med egen symaskin. Finns att
låna vid behov.
Datum: 20 – 22/9
Lärare: Carina Zilén

Qi Gong kurser under 2019

– komplettering till föreningsprogrammet
Föreningskurser i Gysinge
2 – 7/9
28 - 31/10
2 - 6/12

Senior Qi Gongledare, steg 1, 6 dagar nr 183, Se beskrivning kurs nr 116 i föreningsprogrammet
Senior Qi Gong, ledarträff nr 184, Se beskrivning kurs nr 117 i föreningsprogrammet
Senior Qi Gongledare, steg 2, 6 dagar nr 185, Se beskrivning kurs nr 118 i föreningsprogrammet

Förberedande kurs inför Kinaresa i samarbete med Biyuanakademin
Våren 2019 – Träff 1 gång/vecka på onsdagar (15 veckor) 20/2 – 5/6 i Stockholm
Resa till Kina våren 2020

Hösten 2019

Onsdagar en gång i månaden: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12 samt 8/1 2020 i Stockholm
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Så här mycket kostar det att gå på kurs på PRO:s Folkhögskola
Veckokurser 5 dagar
PRO-medlem
del i 2-bäddsrum

3085:-

Icke PRO-medlem,
del i 2-bäddsrum

3845:-

PRO-medlem
enkelrum delad dusch/toa

3685:-

Icke PRO-medlem,
enkelrum delad dusch/toa

4445:-

PRO-medlem
enkelrum

3885:-

Icke PRO-medlem
enkelrum

4645:-

Pendlare (ej boende)
PRO-medlem/Icke medlem 765:-

Helgkurser
PRO-medlem
del i 2-bäddsrum

1505:-

Icke PRO-medlem
del i 2-bäddsrum

1885:-

PRO-medlem
enkelrum delad dusch/toa

1805:-

Icke PRO-medlem
enkelrum delad dusch/toa

2185:-

PRO-medlem
enkelrum

1905:-

Icke PRO-medlem
enkelrum

2285:-

Helgkurs, pendlare
PRO-medlem/Icke medlem

385:-

Välkommen med din anmälan till höstens kurser 2019

Allmänna korta kurser: fyll i anmälningstalongen och skicka in den eller anmäl på hemsidan.
Föreningskurser: Lämna din anmälningstalong till din PRO-förening för underskrift innan du
skickar in den.
Kurs nr:
Datum:
Namn:
Adress:

Kurs nr:

Datum:

Kurs nr:

Datum:

Särskilda önskemål

Meddela oss om du har något
särskilt önskemål så att vi kan
tillmötesgå dina behov.

❏ Önskar enkelrum med delad dusch/toalett.

Postnr/ort:

❏ Önskar enkelrum med egen dusch/toalett.

E-postadress:

❏ Kan dela rum med annan kursdeltagare.

Personnummer:

❏ Jag medger att mitt namn och min 		
adress kan skickas till andra deltagare

Telefonnr:

i kursen.

Ort och datum:

❏ Medför ledarhund.

Sökandes underskrift:

❏ Har svårt att gå i trappor.

PRO-förening:
Underskrift från PRO-förening:

Att åka till Gysinge:

Ta tåg till Gävle/Sandviken
och därifrån buss till Gysinge.
Kontakta oss gärna om bästa
transportsätt eller gå in på
www.resrobot.se. Du får även
reseinformation i välkomstbrevet.

❏ Önskemål om särskild kost:
		

Vid anmälan godkänner och accepterar jag att PRO:s Folkhögskola administrerar min bokning och behandlar mina
personuppgifter i enlighet med PRO:s Folkhögskolas Integritetspolicy. Vill du veta mer om vår Integritetspolicy läs
mer här www.pro.se/pros-fhsk/gysinge/GDPR

Information: e-post: kurser@pros.fhsk.se • Hemsida: www.profolkhogskola.se • Telefon: 0291-212 23,
telefontid varje helgfri vardag 10.00 – 12.00 • Postadress: Gysinge Herrgård, 810 21 Gysinge

