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ABF - GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 



Anmälningar till studiecirklar 

 

Anmäl dig till en studiecirkel på ABF genom att ringa 035-17 77 52. Avanmälningar 

sker senast 3 dagar innan start, annars debiteras halva summan, ingen avanmälning 

innan start så debiteras hela summan.  

Betalning sker på faktura.  

Möjlighet till delbetalning finns om det uppges vid anmälan.  

De som har gått studiecirkeln innan har förtur på platsen, men glöm inte meddela om 

du inte ska fortsätta.  

Ledsagare krävs vid behov. 

Viktig info om medicin/personliga behov och svårigheter meddelas till ABF Halland.   

Deltagare med synnedsättning, som är blinda eller har dövblindhet kan få sitt         

studiematerial anpassat. Meddela i förväg om anpassat studiematerial önskas.  

Ändringar kan ske i programmet. Meddela gärna mailadress och mobilnummer för att 

få information kring ändringar på mail. 

 

Tänk på 

Våra cirkelledare är anställda för att leda cirkeln och finnas under studiecirkelns gång. 

Det är därför inte säkert att det finns någon personal på plats  långt innan eller efter 

cirkelns slut, så tänk på att boka taxi så nära inpå cirkelns start och slut som möjligt. 

Behöver du ha assistans så behöver du ha med dig personal till cirkeln.  

 

ABF Halland 

Besöksadress: Nässjögatan 10, en våning upp 

Telefon: 035-17 77 52 

Hemsida: www.abf.se/halland 

Epost: martin.extor@abf.se 

Facebook: ABF Halland 

 



COVID-19: Vidtagna åtgärder för att minska smittrisken i höst! 

 

Inför höstens studiecirklar hos oss på ABF Halland har följande åtgärder 

genomförts:  

 

 Cirkelledarna har informerats om att hålla koll på möjliga sjukdoms-

symptom hos deltagarna och ombetts att vid förekomst av sådana upp-

märksamma såväl deltagaren som eventuell medföljande ledsagare på 

detta.  

 Studierummen har prioriterats om så att varje deltagare ska ha ett mi-

nimumavstånd till varandra på rekommenderade 1 meter.   

 På varje toalett finns tillgång till både tvål och handsprit.  

 Bokningen av utrymmena har gått igenom en riskbedömning och en 

begränsning på antalet personer i våra lokaler har införts för att säker-

ställa att det inte finns mer än max 12 personer sittandes i varje rum. 

 

ABF Halland följer Folkhälsomyndighetens                             

rekommendationer och vi uppdaterar våra rutiner                

kontinuerligt. 

 

Tillsammans kan vi hjälpa till att minsta smittspridningen. 

Tänk på att stanna hemma vid symptom.   

 



ABF har kontakt med ett projekt av DHB som arbetar med att sprida           

information om Bildstöd och i höst/vinter kommer vi kunna erbjuda kurs/

studiecirkel.  

 

Målgrupp för kursen tänker vi främst är personal på gruppboende/DV och till 

föräldrar/anhöriga till personer med språkstörningar som vill lära sig att      

använda bildstöd som alternativ kompletterande kommunikation. 

 

Kursen kan också hållas digitalt över Teams vid intresse. 

Är du intresserad? Ring 035-17 77 52. 



ABF Halland 

Besöksadress: Nässjögatan 10, 302 48 Halmstad 

Hemsida: www.abf.se/halland 

Telefon: 035– 17 77 50 

E-post: info.halland@abf.se 

 

Scanna QR-koden  

med din mobil 

eller surfplatta: 

 

 

På vår Youtubesida hittar du videoklipp, före-

läsningar och allsångsvideor med Oa. 

 

Sök på ”ABF HALLAND” på 

www.youtube.com 



Bildstöd - pratkarta 

ABF Halland 

Studiecirkel 

Måla 

Körsång 

Sång 

Data 

Historia 

Spela i band 

Fika Bar och mat 

Dans 

Trummor Ledsagare 

Dans 

Föreläsning 



 Rullstolsdans på Andersbergs  

 Medborgarservice 

Anmäl dig till Rullstolsdansen. Det blir dans i  

koreografi med Oa Larsson som ledare.  

 

Datum för rullstolsdansen är: 

7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 

5/10, 12/10, 19/10, 26/10,  

2/11 och 9/11 

 

Dag: tisdagar 

Tid: 16.00-17.00 

Kostnad: Gratis!  

Plats: Stora salen, Andersbergs Medborgarservice 

Ledare: Oa Larsson 

Anmälan till ABF på 035-17 77 52. 

Vid anmälan behövs namn, personnummer och telefonnummer. 

 

ABF Halland i samarbete med Halmstad kommun. 

Studiecirkel  Ledsagare Dans 



 Historiska äventyr! 

Vi går på upptäcktsfärd med "Historiepolisen" och går bakåt i 

historien. Tillsammans avslöjar vi historiska berömdheters hem-

ligheter. Vi pausar med  en trevlig fika rast i mitten.  

Utifrån film och lättläst litteratur tar vi reda på vilkaCarl-Michael 

Bellman, Gustav Vasa och Heliga Birgitta och många flera, 

egentligen var! 

Dag: torsdagar 

Tid: kl. 18.30-20.00 

Startdatum:  7 oktober 

Antal träffar: 8 gånger 

Kostnad: 400 kronor 

Plats: Nässjögatan 10, Halmstad 

Ledare: Else Madsen 

 

 

Studiecirkel  Historia 



 Glada kören 

I höst fortsätter Glada kören igen! 

Dag: tisdagar  

Tid: kl. 17.00-18.30  

Startdatum:  7 september 

Uppehåll vecka 44 

Antal träffar: 12 gånger 

Kostnad: 600 kronor 

Plats: Nässjögatan 10, 

Halmstad 

Ledare: Henrik Andersson 

 

 

Studiecirkel  Körsång 



 Konst 

Måla efter egna förutsättningar och få tips om motiv och färger av 

Christine  

Andersson som har lång erfarenhet av måleri, färg och form.  

Gruppen kommer även att ha utställning under hösten. 

Omgång 1 

Tid: kl 18.00-19.30 (Det finns endast personal på plats under cirkelns gång, 

tänk på det vid bokning av färdtjänst eller liknande) 

Startdatum: 20 september 2020 

Antal gånger: 5 

Kostnad: 300  kr + 100 kronor i material-kostnad.  

Plats: Nässjögatan 10 

(uppehåll 27 oktober) 

Omgång 2 

Tid: kl 18.00-19.30 (Det finns endast personal på plats under cirkelns gång, 

tänk på det vid bokning av färdtjänst eller liknande) 

Startdatum: 1 november 2020  

Antal gånger: 5 

Kostnad: 300  kr + 100 kronor i material-kostnad.  

Plats: Nässjögatan 10 

 

 
Studiecirkel  Måla 



 Data 

Enklare data. Träna på paint, word och internet tillsammans 

med cirkelledare Anders Törnqvist. Kaffe serveras från klockan 

17.15.  

Dag: onsdagar 

Tid: kl. 17.30-19.00 

Startdatum: 29 september 

Antal träffar: 5 gånger 

Kostnad: 300 kronor 

Plats: Nässjögatan 10, Halmstad 

Ledare: Anders Törnqvist 

 

Data Studiecirkel 

Kaffe 



 Sång och musik i grupp 

Vi sjunger allt från barnvisor till rocklåtar tillsammans i grupp.  

Dag: måndagar 

Tid: kl. 16.30-18.00 

Startdatum: 11 oktober 

Antal träffar: 10 gånger 

Kostnad: 600 kronor 

Plats: ABF, Nässjögatan 10, Halmstad 

Ledare: Oa Larsson 

 

 

 

 

Studiecirkel Sång 



 Bandet Hamburgarna söker nya 

  Artister och musiker - kom med du också! 

Spela tillsammans. Testa på trummor, bas, gitarr och att sjunga. 

Vi gör låtar tillsammans och spelar musik för att det är kul.   

Dag: onsdagar 

Tid: kl. 16.00-17.30 

Startdatum: 8 september 

Antal träffar: 10 gånger 

Kostnad: 500 kronor 

Studiecirkel  Spela i band 



I samarbete med 

 Musikhistoria—för daglediga 

Lyssna på musik, titta på musikklipp, samtal, fika, sång och  

musik med Oa Larsson.  Lär dig mer om rockmusik. 

Dag: fredagar 

Tid: kl. 13.00-14.45 

Startdatum: 10 september 

Antal träffar: 15 gånger 

Kostnad: 500 kronor 

Plats: ABF, Nässjögatan 10, Halmstad 

Studiecirkel  Fika 
Sång 



Trummor och rytmik—Tillsammans 

Spela trummor tillsammans med brasilianska rytmer och toner.  

Dag: torsdagar 

Tid: kl. 16.30-18.00 

Startdatum: 9 september 

Antal träffar: 12 gånger Ej vecka 44 (4/11)  

Kostnad: 600 kronor 

Plats: Amiralsgatan 2, Halmstad 

Ledare: Sinho 

Studiecirkel Spela i band Fika Trummor 



 

 

 

 

 

 

 

Vi kan erbjuda trubadur till boenden eller i en närlokal. En 

kväll i veckan eller helgdagar efter önskemål.  

  

Flera boende kan gå ihop  

och boka dessa musikträffar. 

 

 

 

 

 

OBS! Nu går det även att boka spelningar med Oa  

utomhus och digitalt! Vi löser det mesta, hör av er så får 

ni prisuppgifter.  

 

035–17 77 52 

Sång och musikstund på boendet? 



ABF Halland 

Besöksadress: Nässjögatan 10, 302 48 Halmstad 

Hemsida: www.abf.se/halland 

Telefon: 035– 17 77 50 

E-post: info.halland@abf.se 

 

På vår hemsida hittar du evenemang, kurser 

och studiecirklar för alla.  

Höstens studieprogram för Halland kommer 

snart ut där.  

 

www.abf.se/halland 

 

Vill du ha vårt studieprogram för hela  

Halland hemskickat så hör av dig till ABF.  

 

PS. Glöm inte att du i augusti kan anmäla ditt    

intresse för att delta i Funkisfestivalen 2022. 

Håll utkik på www.halmstad.se/

funkisfestivalen DS.  



Vill du komma i kontakt med Rättighetscentrum Halland besök http://www.rchalland.se  

Rättighetscentrum Halland  

 

Hej Sofie Johansson och Anna Gorris, vilka är ni? 

Sofie: Jag har tidigare jobbar med fritidsverksam-

heten inom LSS på ABF Halland och är projektledare för 

Funkisfestivalen i Halmstad. Nu har jag fått ytterligare 

uppdrag i min tjänst på ABF som verksamhetsledare för 

Rättighetscentrum Halland.  

Anna: Jag har jobbat på UNICEF med barns rättig-
heter, med asylsökande hos Migrationsverket samt 
inom socialtjänsten tidigare, har arbetat ideellt, statligt 
och kommunalt med rättighetsfrågor och har nu fått 
tjänst som jurist på Rättighetscentrum Halland. Det är 
jättekul att få arbeta både med rådgivning och hålla i  
utbildningar.  

 

Vad är Rättighetscentrum Halland för något? 

Det är en antidiskrimineringsbyrå med uppdrag att      

arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering.  

 

Vad är diskriminering? 

Det är om man blir behandlad sämre än någon annan i 

en liknande situation. Och där anledningen till att du blir 

sämre behandlad har att göra med antingen kön, ålder,  

funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller   

annan trosuppfattning, könsuttryck eller könsidentitet   

eller etnicitet.  

Hur jobbar ni? 

Vi jobbar med rådgivning, utbildning och opinionsbild-

ning kopplat till diskriminering.  

 

Vilken typ av stöd kan man få av er på Rättighets-

centrum Halland? 

Du kan kontakta oss om du upplever att du varit utsatt 

för diskriminering och få råd om hur du kan gå vidare.  

Sofie Johansson 

Verksamhetsledare 

Anna Gorris 

Jurist 



ABF Halland 

Besöksadress: Nässjögatan 10, 302 48 Halmstad 

Hemsida: www.abf.se/halland 

Telefon: 035– 17 77 50 

E-post: info.halland@abf.se 

 

HAR DU ÖNSKEMÅL ELLER FÖSLAG PÅ IDÉER 

TILL NYA STUDIECIRKLAR FÖR VÅREN 2022? 

  

KONTAKTA MARTIN EXTOR PÅ ABF HALLAND SÅ KAN 

VI STARTA UPP DEN OM ANDRA OCKSÅ VILL GÅ.  



Vad är ABF? 

ABF är ett studieförbund som har funnits i över 100 

år och har sedan dess arbetat för demokrati, kultur 

och folkbildning. Som studieförbund får vi ekono-

miskt stöd av stat, region och kommun för att alla 

över 13 år ska ha möjlighet till ett livslångt lärande 

tillsammans med andra och för att öka delaktigheten 

i kulturlivet. Vi stödjer föreningslivet och grupper som 

vill syssla med folkbildning och kultur. I Halmstad 

samarbetar vi bland annat med kommunen för att 

skapa fritidsverksamhet för personer inom LSS.  

ABF - GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 


