
Sommar-kortkurser 2020 
Vill du lära dig något helt nytt i sommar eller komplettera tidigare kunskaper? Vi tror och hoppas att det 
finns en sommarkurs som passar just dig. 

Snabbfakta: 
 
När och var? 
Kurserna ges på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn under veckorna 25-26 och 29-32. 

Vad? 
Vi har kurser i allt från munspel till personlig utveckling. Kanske vill du lära dig sjunga eller skriva en 
novell. Gillar du att arbeta praktiskt? Prova pilflätning eller keramik. Vi har drygt 40 kurser att välja 
emellan.  

Vem?  
Alla kan ansöka! Ta med makan/maken/sambon/semestergänget och gå samma eller varsin kurs. Och ta 
med barnen, vi ordnar barnpassning medan du är på kurs. 

Hur?  
Fredagen den 20 december 2019 publiceras kursprogrammet på adelforskonferens.nu, kurser.se och 
folkhogskola.nu. Du bokar din kurs på adelforskonferens.nu. Endast online-ansökan.  Det kommer finnas 
en ansökan-knapp vid varje kurs. Du får kvitto och bekräftelse på din ansökan. Löpande ansökan. Inga 
förkunskaper krävs.   

Katalog 
Förhandsbeställ tryckt katalog kostnadsfritt på adelforskonferens.nu eller adelfors.nu. Katalogen 
utkommer i mitten av januari 2020 men publiceras online redan fredagen 20 december. 

Vad kostar kurserna 2020: Priset är 4 750: - per person för 5-dagarskurserna heltid. För 3-dagars- 
kurserna heltid är priset inte faställt. Priserna inkluderar helpension: Boende i 3-stjärnigt 
enkelrum/dubbelrum (vilket som önskas), frukost, lunch och middag. På kvällarna finns tillgång till gym, 
motionsslingor i skogen, bibliotek, tennis, innebandy och minigolf. Träffa och mingla med deltagare från 
andra kurser i restaurangen och baren som är öppen på kvällarna. 
 
 
Bra att veta  

OM ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA 
Ädelfors folkhögskola ligger på småländska höglandet, i den gamla kurorten Holsbybrunn, ca 8 km öster 
om Vetlanda. Vi har under många år bedrivit sommarkurser men då enbart för del- tagare med 
funktionsnedsättning. Vi har sommarkurser för alla veckorna 25-26 och 29-32, och för deltagare med 
funktionsnedsättning veckorna 25-28. 

 

KOSTNAD 
Undervisningen är finansierad via statsbidrag och avgiftsfri för kursdeltagaren, du betalar för kost och 
logi. Vi prioriterar deltagare som vill bo på området vid antagning eftersom vi är en internatskola. Om 
du väljer att inte bo hos oss blir din kostnad reducerad. På vissa kurser kan materialkostnad samt 
kostnader för resor tillkomma, mer information får du i välkomstbrevet. 



ANSÖKAN 
Ansökan gör du på vår hemsida www.adelforskonferens.nu. Det finns ett begränsat antal platser till  
varje  kurs.  Anmälan är bindande. Avbokning senare än tre veckor innan kursstart kommer att debiteras 
med halva kurskostnaden. Avbokning måste alltid ske skriftligt. 

 BOENDE 
På Ädelfors folkhögskola bor ni i bekväma rum med naturen inpå knuten. Alla rum har egen dusch och 
toalett. Handdukar och lakan ingår. 

MÅLTIDER 
Skolans restaurang är uppskattad för sin goda mat. Här serveras frukost, förmiddagsfika, lunchbuffé, 
eftermiddagsfika och middag. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ. Vi har bar med fullständiga 
rättigheter. Meddela redan vid ansökan om du har några allergier. 

FRITID 
Ädelfors folkhögskola erbjuder flera kostnadsfria aktiviteter. På området finns bland annat 
motionsspår, nybyggt gym, tennisbana, bastu, bangolf, bordtennis, boule och biljard. Vi har dessutom 
ett trevligt bibliotek med den senaste litteraturen och spel för utlåning. På kvällarna är baren öppen. 


