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ABF - GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 



ABF Halland 

Besöksadress: Nässjögatan 10, 302 48 Halmstad 

Hemsida: www.abf.se/halland 

Telefon: 035– 17 77 50 

E-post: info.halland@abf.se 

 



Anmälningar till studiecirklar 

 

Anmäl dig till en studiecirkel på ABF genom att ringa 035-17 77 50. 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.   

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

få information kring ändringar på mail. 

035-17 77 50 

 

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 50 

Hemsida: www.abf.se/halland 

Epost: info.halmstad@abf.se 

Facebook: ABF Halland 

 



Bildstöd—pratkarta 

Föreläsning Studiecirkel 

Drama 

Måla 

Körsång 

Sång 

Data 

Scenföreställning 

Spela i band 

Fika Bar och mat 

Dans 

Trummor Ledsagare 

Dans 



 ABF har kontakt med ett projekt som arbetar 

med att sprida information om bildstöd och till-

sammans erbjuder vi studiecirkel/kurs under 

våren.  

Målgrupp för kursen tänker vi främst är perso-

nal på gruppboende/DV/föräldrar/anhöriga som 

vill lära sig att använda bildstöd. 

Mer information kommer i vår.  



Fredagsdans 

ABF Halland tar över fredagsdanserna efter kommunen. 

Första gången blir den 31 januari på Lilla hjärtat, Studenter-

nas hus. Missa inte detta! Vi hoppas på en härlig kväll och att 

därefter kunna boka in ännu fler danskvällar för 2020. Under 

kvällen är det studenter från Halmstad högskola som jobbar i 

garderoben och baren. Det kommer också finnas välkänd per-

sonal från Halmstads kommun.  

Dans 

Bar med mat 

och dryck 

Scenframträdande 

Dans 



Funkisfestivalen 7 februari på Halmstad Arena 

Köp biljett på ticketmaster.se eller Halmstad turistbyrå. 

Kostnaden är 150 kr/biljett innan 31/12 och från den 1/1 är kostnaden 195 

kr/biljett.  

Rullstolsbiljett måste köpas för att komma in med rullstol. Ledsagare till rull-

stolsburen går in fritt. Turistbyrån är kontantfri. 

Insläpp från klockan 16.00. Utställning i foajén.  

Festivalen pågår mellan 18.00-21.00.  

 

Det går även att beställa after work eller 2-rätters innan Funkisfestivalen.  

After work plus biljett: 345 kr/person. Plockbuffé och det ingår 2 starköl/vin/

cider eller alkoholfritt alternativ 

2-rätters middag plus biljett: 475 kr/person. Skagenröra på rådbröd, fläsk-

filémedaljonger med kantarellsås och purjolökssås. Kaffe.  

Boka detta genom att ringa 072-700 44 04 eller maila  

sofie.johansson@abf.se 

Scenframträdande 

Kiosk och bar 



Det inre kriget - En föreläsning av Sofia Strömdahl 

Sofia berättar om egna erfarenheter kring mobbning, sexuella över-

grepp, anorexi och även om hennes bror som gick bort för ett tag sen. 

Hon hoppas att kunna hjälpa andra genom att berätta om sina erfaren-

heter.  

Startdatum: 26 februari 

Tid: 17.30-19.00 

Plats: Nässjögatan 10, Halmstad 

Föreläsning öppen för alla.  

Föreläsning Fika 



Rullstolsdans på Stadsbiblioteket 

 

Anmäl dig till Rullstolsdansen. Det blir dans i  

koreografi med Oa Larsson som ledare.  

 

Datum för rullstolsdansen är: 

4/2, 25/2,  

3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3,  

7/4, 14/4, 28/4,  

5/5 och 12/5. 

 

 

Tid: 16.00-17.00 

Plats: Klarasalen, Stadsbiblioteket 

Ledare: Oa Larsson 

Anmälan till ABF på 035-17 77 53. 

Vid anmälan behövs namn, personnummer och telefonnummer. 

 

 

 

 

 

ABF Halland i samarbete med Halmstad kommun, stadsbiblioteket 

Studiecirkel  Ledsagare Dans 



Glada kören 

 

I vår startar vi upp Glada kören igen! 

 

Startdatum:  14 januari 

Uppehåll vecka 8 och vecka 15 

Tid: 17.00-18.30 

Antal gånger: 12 

Plats: Nässjögatan 10, Halm-

stad 

Kostnad: 600 kronor 

Ledare: Henrik Andersson 

 

 

Studiecirkel  Körsång 



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 våren. 

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) 

Antal gånger: 5 

Startdatum: 3 februari 2020 

Plats: Nässjögatan 10 

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

(uppehåll 9 mars) 

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) 

Antal gånger: 5 

Startdatum: 16 mars 2020 (ej 13/4, sista ggn 20/4) 

Plats: Nässjögatan 10 

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

 

 

 

Konst 

Studiecirkel  Måla 



Data 

Enklare data. Träna på paint, word, internet tillsammans med cirkelledare  

Anders Törnqvist.  

Startdatum: 4 mars 

Tid: 17.30-19.00 

Antal gånger: 5 

Plats: Nässjögatan 10, Halmstad 

Kostnad: 300 kronor 

Ledare: Anders Törnqvist 

 

OBS! Fram till att ledaren kommer kan vi inte lova att någon personal finns på 

plats och ni behöver därför ta hänsyn till detta vid anmälan till cirkel.  

Data Studiecirkel 



Sång och musik i grupp 
 

Vi sjunger allt från barnvisor till rocklåtar tillsammans i grupp.  

Dag: Måndagar 

Klockan: 16-17.30 

Start: 3 februari  

Antal gånger: 10 gånger 

Kostnad: 600 kronor 

Plats: ABF, Nässjögatan 10, Halmstad 

Ledare: Oa Larsson 

Studiecirkel Sång 



Vill du vara med i ett Rockband Förbandet? 

Spela tillsammans. Testa på trummor, bas, gitarr och att sjunga. Gör låtar till-

sammans och spela musik.   

Dag: onsdagar, (varannan vecka) ojämna veckor  

Tid: 16.30-18.00 

Startdatum: 15 januari  

Antal träffar: 10 gånger 

Plats: Rockstugan, Stålverksgatan 1, Halmstad 

Kostnad: 600 kronor 

Ledare: Oa Larsson 

Studiecirkel  Spela i band 



I samarbete med DV 035 

Musikhistoria—för daglediga 
Lyssna på musik, titta på musikklipp, samtal, fika, sång och  

musik med Oa Larsson.  Lär dig mer om rockmusik. 

Dag: fredagar 

Klockan: 13.00-14.45 

Start: 14 februari 

Antal gånger: 15 gånger 

Kostnad: 500 kronor 

Plats: ABF, Nässjögatan 10, Halmstad 

Ledare: Oa Larsson 

Studiecirkel  Fika 
Sång 



 

Trummor och rytmik—Tillsammans 

 

 

 

Startdatum: 6 februari, torsdagar 

Ej vecka 8 och vecka 15 

Tid: 16.30-18.00 

Antal gånger: 12 

Plats: Amiralsgatan 2, Halmstad 

Kostnad: 600 kronor 

Ledare: Sinho 

Studiecirkel Spela i band Fika Trummor 



Kometen 

 
 

Drama– och teaterövningar för dig som är nybörjare eller har hållit på 

ett tag. En träff i veckan på eftermiddagar.  

Ledare är dramapedagogen Malin Norling.  

 

Antal gånger: 10 

Kostnad: 600 kronor 

Startdatum:  

26 februari (uppehåll 

vecka 8 och vecka 15) 

Tid: 14.45-16.15 

Dag: onsdagar 

Plats: Kulturskolan,  

Fiskaregatan 21 

Anmälan: senast 15  

februari 
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Studiecirkel Drama 



Vi kan erbjuda trubadur i boendet 

eller i en närlokal. En kväll i  

veckan eller helgdagar efter  

önskemål.  

  

 

 

 

 

Flera boende kan gå ihop  

och boka dessa musikträffar. 

 

Kontakta ABF för  

prisuppgift och bokning 

 

035–17 77 53 

Sång och musikstund i boende 



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.  

Vårens 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.  



ABF - GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 

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.  


