
 

Möt Gysinge i varma höstfärger! 

Vi kommer att tillbringa mycket tid 

utomhus i de vackra omgivningarna. 

Enklare vandring varvas med skapande 

aktiviteter med inspiration av naturens 

material. Under veckan kommer det också 

att finnas möjlighet att besöka bland annat 

Naturum och Gysinge byggnadsvård. Det 

här är också kursen för dig som är 

intresserad av att lära dig mer om hur 

naturen kan främja din hälsa. 

Varmt välkommen!  

 

Välkommen till en vecka med Frigörande 

dans! En vecka att fira livet! 

I dansen har du möjlighet att möta dig 

själv i både glädje och sorg. känna och 

uttrycka dig på ditt helt egna sätt. 

Såklart finns det även tid för stillhet, 

meditation och avslappning, för samtal 

och möten. Frigörande dansen vilar på 

grundpelarna: Fria rörelser, medveten 

närvaro och andning. Det finns inget rätt 

eller fel sätt att dansa på. Delta som du är, 

i din takt, efter dina behov! 

 

 

 

Skolan följer naturligtvis noga de rekommendationer/beslut som 

Folkhälsomyndigheten fattar samt de restriktioner som regionerna i Sverige fattar 

beslut om. 

 

http://www.profolkhogskola.se/


 

PRO Folkhögskola har i många år 

anordnat skrivarkurser med 

dokumentär inriktning. Kursen vänder 

sig till alla skriv- och läsintresserade som 

vill prova på att skriva om sitt liv. 

Formen kan variera: Memoarer eller 

småtexter. Verktygen är många: Sinnen 

och minnen, iakttagelser, personporträtt, 

årtal, känslor.  

De flesta skrivövningar är korta och görs 

oftast enklast för hand, men dator kan 

självfallet tas med. Skrivpassen kan 

växla varje timme för att deltagarna ska 

hinna prova på olika uttrycksformer. 

 

Några vill skriva kort och om olika ämnen 

utan en särskild tidslinje, andra väljer att 

skriva om sitt liv från barndomen och 

framåt. 

  

Skrivpass varje för- och eftermiddag, tid 

för vila och promenader i samband med 

måltider och kvällar. 

 

 

En fortsättningskurs i engelska för dig 

som har grundläggande kunskaper. 

 

På kursen övar vi oss på att skriva, tala 

och läsa. 

 

Kurslitteratur är Stepping Stone 4. 
 

Du kan anmäla dig på vår hemsida: www.profolkhogskola.se eller kontakta 

skolan för anmälningsblankett.  

 

Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291 - 212 23, helgfri vardag 10:00 - 12:00, 

13:00 - 15:00 eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se 

 

http://www.profolkhogskola.se/
mailto:kurser@pros.fhsk.se
http://www.facebook.com/prosfhskgysinge/


 

Hjärtligt välkommen till en vegetarisk 

matlagningskurs, hemma hos dig! 

En kurs där vi fördjupar oss i vinter- och 

julrätter. Hur gör man färggranna, läckra, 

festliga maträtter med vinterns grönsaker. 

Vi gör fräscha varma och kalla rätter, 

rätter med smak av jul, goda tillbehör, 

desserter och fika. 

Kursen går till så att jag tillagar och visar 

från mitt kök, du är med i ditt kök via 

mediet Zoom online. Ett program där vi 

kan se och höra varandra och som kan 

användas i dator, padda, mobil. 

 

 

 

Välkommen till en vecka av lugn och 

närvaro. Där ses vi och gör yoga 

tillsammans, även om vi alla är hemma 

hos oss själva. 

Yogaformen är Yoga-mindfulness; en 

långsam och ursprunglig yoga, där vi 

fokuserar särskilt på närvaro, snarare än 

fysisk prestation. 
 

Genom yoga kan du uppnå större lugn 

och närvaro och få en smidigare och 

starkare kropp. Yogans syfte är balans 

mellan själ och kropp, att stilla sinnet. 

Både du som aldrig gjort yoga och du 

som är van är mycket välkommen. 
 

Kursen sker via mediet zoom, där kan vi 

ses och kommunicera med varandra. 

Eftersom detta är en folkhögskolekurs via 

PRO Folkhögskola är den helt gratis, så 

passa på! 


