
 

Gratis kurs på Solgården i januar 

 
Vi har ledige plasser i januar, kan du tenke deg å være borte på den kaldeste og mørkeste 
tiden? Møte sol, blå himmel og hyggelige bekjentskaper? 

 
Hva med to uker fra 3. til 17. januar. To uker ekstra på Solgården til utrolige lave priser fra 
kr. 14.095,-. Er du medlem i Pensjonistforbundet er prisen fra kr. 13.095, -. 
 

 
Få med deg et spennende og gratis spanskkurs inkludert i prisen!  
 

         

 
Vi har også en tur som har start fra Gardermoen 17. januar med priser fra kr 17.995,-, er du 
medlem av Pensjonistforbundet er det kr 1.000,- i rabatt på denne også. 

 

 
Pensjonistforbundets Unn Johansen arrangerer gratis kurs i bruk av digitale verktøy!  
 
 
 
 
 
 
 
 

For andre gang har vi vært så heldige å få den anerkjente og 
språkmektige Graciela Sbertoli til Solgården for å holde et nytt og 
spennende spanskkurs for våre gjester. Kurset vil bestå av 
teoritimer, samtalegrupper og utflukter for å praktisere det du 
lærer. Dette kurset vil gi deg et unikt innblikk i spansk kultur og 
ikke minst mange nye berikende opplevelser. Graciela Sbertoli har 
vokst opp i Argentina og Spania, før hun kom til Norge på 70-
tallet. Det spanske språket ligger hennes hjerte nær. Hun har 
jobbet med voksenlæring i hele sitt arbeidsliv. Hun har forfattet 
lærebøker, vært hjelpelærer i spansk på Universitetet i Oslo, hatt 
engasjement for Utdanningsdirektoratet og hun har arbeidet for 
NRK som forfatter for «Este Pais». Begrenset antall deltagere. 

 

På denne turen vil vi holde kurs i bruk av nettbrett 
og smarttelefon.  Vi er sikre på at du allerede kan 
mye om dette – men vi tror også at du har lyst til å 
lære litt mer.  Vi vil gjennomgå enkel bruk av sms, 
internett og bruk av sosiale medier. Litt nettvett vil 
vi også være innom. Det blir mye praktisk trening.  
Alle kursdeltakere må ha med egen smarttelefon 
og nettbrett. Kursholder Yngve Thommesen. 
Begrenset antall deltagere. 
 

 
   


