
MAT - NATUR - SAMHÄLLE
Kurser inom matlagning, släkthistoria, prepping och jakt.

HÖSTEN
2022

• Matlagning - orientalisk mat
Vi lagar maträtter till både vardag och 
fest med inslag av vegetariska rätter, 
smårätter, sallader, bröd och bakverk. Vi 
kommer även att bekanta oss med olika 
kryddor och dess användning.
• Laga och njut av god orientalisk mat         
• Perfekt för alla matälskare
Ledare: Jean Bachiri
Start: Onsdag den 21/9, kl 18.00 – 21.00
5 träffar – 1 695 kr. Kostnad för råvaror 
tillkommer och faktureras deltagaren 
efter kursens slut.

• Ta hand om sommarskörden! 
Lär dig olika konserveringsmetoder.
Häng med på höstens workshop där du 
lär dig att ta hand om allt gott du har 
odlat under sommaren.
En digital första träff + en 1-dagskurs 
workshop.
Ledare: Annika Lindh
Träff 1: Torsdag den 22/9, kl 19.00 – 19.30, 
Digital träff via Microsoft Teams
Träff 2: Lördag den 24/9, kl 10.00 – 16.00, 
ABF i Växhuset
2 träffar – 750 kr. Kostnad för råvaror 
tillkommer. Du tar med dig det du själv 
har odlat eller det du själv har köpt och 
vill konservera.

• Släktforskning - bygg din släkthistoria
Med hjälp Riksarkivets digitala samling 
av bland annat kyrkböcker samt 
familjeträdsbygge från My Heritage kan 
du börja bygga din egen släkthistoria.
Ledare: Göran Kihl

Start: Tisdag den 27/9, kl 17.30 – 19.45
6 träffar – 1 350 kr. My Heritage, material 
ingår inte i kursavgiften. Eventuell 
materialavgift tillkommer.

• Jägarexamen 
Få möjlighet att diskutera alla frågor som 
berör djur, natur, vapen, jakt, lagar mm 
tillsammans med andra deltagare.
Kunskap om viltet, jakten och vapnet 
ger dig goda förutsättningar att bli en 
skicklig och ansvarsfull jägare. Jakten är 
en betydelsefull fritidssysselsättning men 
också en viktig del i viltvården.
Ledare: Sven-Erik Ödring
Start: Måndag den 22/8, kl 18.00 – 21.00
17 träffar – 4 400 kr. exkl. material.

• Preppa tillsammans — på distans!
Har du tänkt på hur du skall göra om det 
blir ett längre elavbrott eller någon annan 
störning där vardagens bekvämligheter 
inte längre är självklara? Vi lever i ett 
sårbart samhälle. Arbetet med att bygga 
upp en krisberedskap pågår ständigt. 
Din kommun gör en hel del, men du kan 
ändå behöva ta ett ansvar för din egen 
situation.
Ledare: Elisabet Strand
Start: HT 2022, Digital workshop på 
Microsoft Teams
2 träffar – Kostnadsfri.
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VÄSTERÅS

Skanna koden med 
mobilkameran för mer 
info och anmälan!
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