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HATSINGBORGSAVDELMNGEN

VERKSAMH ETEN 1962. 1963



Ft'RSTAG TII.L DAGORDNING
vid

ÄRSMöTE MED ABF :s HÄI,SINGBORGSAVDELNING
FREDAGEN DEN 7 JUNI 1963 KL. 19,00

I FOLKETS HUS A.SAL

ö

ABF:s kammarorkester inleder årsmötet kl. 19.00 med en kort
musikstund.

it\
1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning

2 Val av två justeringsmän

3 Val av ordförande för år$nötet

4 Val av setreterare för åNmötet

5 Behandling av verksamhetsberättelsen för år 1962-1963
6 Behandling av revisoremas berättelse

7 Beslut om ansvarsfrihet

8 Förslag om återinträde i ABFrs skånedistdLt

9 Förslag om ändring av stadgarna, $ $ 4 och 6

10 Förslag till ekonomisk stat för budgetåret 1963-1964
ll Val av ordförande för två år (Avgående: Harry Ohlsson).

12 Val av tre styrelseledamöter för två år. (Avgåender Stig J. Svensson,

^ 

H* Adrielsson och Lennad Ebberst€n)

13 Val av tte styrelsesuppleanter för ett år. (Avg,ående: Eric Gustavsson,
John Johansson och Rune Hallberg)

14 Val av tre revisorer. (Avgende: Eric Jönsson, Helga Hermansson och
Harry Nordqvist)

f, Vl * två revisonsuppleanter, (Avgående: Gunnar Kjellkvist och Johrury
Sjöberg)

16 Propåer inför det nya arbetsåret

17 Förbundsrepresentanten har ordet

18 Avslutning



ABF: S HATSINGBORGSAVDELNIN,GS

VERKSAMHET I I 5 1962-30 I 4 1963

Styrelsen

Under året har styrelsen haft löljande sammansättning: Harry Ohlsson,
ordförande, Stig Fredrixon, kassör, Stig J. Svensson, vice ordförande, Hans

-Jri.lr.orr,' ,udåningens sekreierare och- musikkonsulent, Stig Jönsson, facklig
medarbetare, Allan Ström, Yngve Lundgren, Signe Johansson och Lennart
Ebbersten utan särskild funktion.

Suppleanter för dessa har varit Eric Gustavsson, John Johansson och, till
den den 30y'8, Rune Hallberg.

6Styrelsen har haft 12 protokojlförda sammanträden. Arbetsuiskottet har kon-
' ruerliqt örerlagr om uppkomna ärenden mellan dessa sammanträden.

I tur att avgå ur styrelsen är: Harry Ohlsson, Stig J. Svensson, Hans Ad-
rielsson och Lennart Ebbe$ten.

Revisorer

Eric Jönsson, Helga Hermansson och Harry Nordqvist med Gunnar Kjell-
kvist och Johnny Sjöberg som suppleanter,

Pergonnl

Ungdomsinstruktören, Allan Olsson, lämnade sin befattning i avdelningen
den I augusti. Genom en omorganisation av verlsamheten överfördes ung-
domsinstruktionen på insiruktör Rune Hallberg och nyanställdes en medarbe-
tare på expeditionen. Inom avdelningen arbetar således som tidigare två in-
stmktörer under det att expeditionen förstärkts med en manlig expeditör.

Tock, Horry!

I nära 30 år har vår ordförande Har-

,ri Ohlsson gjort en aktiv insats {ör
. rlkbildningsarbetet i allmänhet och Iör
ABF-avdelningen i synnerhet. Som en,

de verbala uttrycksmedlens mästare,
har han varit en lljljgr urnyrijad före-
läsare runt orn i landet men även på

AL lokala planer - såväl i srudieeir-

'elns lilla krets som i större försam-
lingar - har hans brinnande folkbild-
ningsintresse enrusjasmerar och inspire-
rat tusentals studieintresserade av alla
kaiegorier. För folkbildningsarbetet i
stort har Harry Ohlsson genom sitt ar-



bete på Skolöverstyrelsens lolkbildningsrotel berett sig en välföfijänt plats i den

svenska folkbildningens histoda.

Som den siste ABF-veteranen i styrelsen sätter han, i och med sin avgång,

också punkt för en epok i ABF-avdelningens historia.

Till "den nya ABF-generationen" lämnar vår avgående ordförande ett arv
vars värde och omfattning ökat dynamiskt under hans ledning. InIör dessa in-
satser blir alla ord svaga och obetydligu. Vi kan bara uttala vårt uppriktiga tafi'
för mångårigt aktivt och hiingivet arbete i folkbildningens tjänst och för ärr

den mänsklighet och värme som präglat Harry Ohlssons ledning av arbetet i
ABF:s hälsingborgsavdelning betyga honom vår aktning.

Represenlqlion vid kurcer och konferenrer

Avdelningen har vadt representerad vid följande kurser och Loo{.r.rr."r, Ö
Folksams konferens kring 4 M 4 maj I Gösta Hiibinette, SAP-Skånes konJe-

rens "Vuxenutbildningen i centrum" i Malmö den 19 rnaj: Allan Olsson. För-
bundsrepresertant vid AOF;s tvåveckorskurs i Norge 2715-9/6: Gösta Hiibi-
nette. ABF:S förbundskonferens 14-15 juni: Stig Fredrixon, Gösta Hiibinett€.
"Vi i Metall':konferens i Malmö den 16 augusti: Gösta Hiibinette och Rune
Haltberg. ABF:s Skånedistrikts årsmöte i Lund den 2 sepetmber: Allan Ström.
LO-konferensen i Hälsingborg 27-28 oktober: Gösta Hiibinette. Förbundetr
jubileumskonferens i Stockholm den t5-16 novembe!: Stig Fredrixon och

Gösta Hiibinette. Sydsvenska Tco-stämman i Hälsingborg den 18 november:
Stig Jönsson och Stig J. Svensson. Fagbevaegelsen Kvindesekretaeriat konferens

i Danmark der' 23-24 novembet: Citsta Hiibinette, Föreningen Folkets Hus

informationskon{erens den 28 november: Stig Fredrixon och Göstå Hiibinette.
Förbundets seminarium i Lonferensteknik på Brunnsvik den 10-16 februari:
Gösta Hiibinette. Instruktörsöverläggningarna i Aalborg den 12-15 mars:

Gösta Hiibinette. Hälsingborg Ungdomsråds årsmöte den 25 mars: Stig J.
Svmsson och Sven Lundgren. Förbundets sto$tadsöverläggdngar på Bergendal

25-27 rnats: Stig Fredrixon och Gösta Hiibinette. SAP-Skåne årskonferens i
Malmö den 30-äl marsr Yngve Lundgren. Resos årsmöte den 8 april: Stfl
Fredrixon,

I förbundets centrala och regionala kurser har följande penoner deltagit:

Gustav Andersson och Knut Olsson (miljöfrågor), Stig Jönsson, Allan Ols-

son, John Johansson och Frank Wahlström (ledare för fackliga aftonbrer'sko-

lan), Eric B"rrgt.roo (Samhiillsekonomi ), Britta Råvik (littemtut), Cay Gul|l
strand och Gunda Montelius (konsthantverk), Lennart Ebbersten, Stig Rosel,--
qvist, Stig Jönsson, Lennart Larsson och Bertil Nilsson (Iackliga medarbetare),

Gört. Hiibitt"tt" (kurs- och konferensteknik) och Gunnar Carlsson, Gunnel

Andenson, Reta Citron, Hans Adrielsson och Bertil Rehnborg (musikledare)'

I avdelningens cirkelledareskola har 16 deltagare avslutat g0-timmarskursen

med goda betyg.
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Stipendier

Till medlemmar, vilka deltagit i längre och kortare kurser, har beviljats an-
slag eller stipendier. Sålunda har Cay Gullstrand och Gunda Montelius er-
hållit stipendier för studier i konsthantverk, Gösta Hiibinette för nordisk kurs,
Annie Bengtsson och Ingrid Hansson för LO-kun, Malte Fäldt och Anna
Thulin för cirkelledarekurs, Hans Adrielsson, Gunael Andersson, Gunnar Carls-
son, Reta Citron och Bertil Rehnborg för musikledarekurs. Tiil elevkårens vid

f$runnsviks Folkhögskola resekommittd har beviljats ett mindre resestipendium.

Represenlonl3kop!nöte

Valda ombud för medlemsorganisationema samlades till årsmöte tisdager
den 12 juni i Folkets Hus A-sal. ABF:s ungdomsensemble spelade inlednings-
musil och årsrnötesordföranden, Carl-Eric Larsson, kunde klubbfästa enhäl-

tlr lga beslut rörande verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen.
Avdelningens vice ordförande, Nils Carlius, som avgick efter många års insat-
ser i ABF-avdelningen, fick genom instruktör Gösta Hiibinette, mottaga Iör-
bundets Iörtjänsinål i silver och från avdelningen överlämnades ett konstverk
som ett nga tack för de gårgna årens iniresserade arbete. Styrelseledamoten
Eric Jönsson samt veteranen och revisorn Ove Olsson hyllades varmt vid deras
avgång efter mångårigt, hängivet arbete för ABF-avdelningen.

Propåer inför den kommaode studiesäsongeo lämnades av instruktör Gösta
Hiibinette.

Sludiekonferenser

Medlemsorganisationernas studieorganisatörer kallades till Restaurang Kvar-
ne4 Iör en tvådagarskonferens den 25-26 maj, där dels den gångna säsong-
ens verksamhet diskuterades och dels planema inför den nya säsongen presen-
terades och penetrerades.

Den 20 augusti samlades studieorganisatörema åter som förberedelse till
veckoslutskunen å Örenäs slott den 1-2 september, där förbundsombudsman-
nen Sten Engstrand medverkade som inledare och där studieorganisationen

,{iskuterades.
'_ Organisatönträf{ama avslutades måndagen den 3 september å Konsumsalen,

där fil, lic. Nils-Axel Liljedahl föreläste kring kursboken "Arbetsplatsen". För
cirkelledare i skilda ämnen har hållits flera smärre konferenser.

Sludiecirklor och övrig gruppverksomhet

lt\ Studiecirkelverksamheten uppvisar undei det gångna året en kraftig ökning.
:ålunda redovisas för året 514 studiecirklar mot 388 föregående år. Den mat-
kanta ökningen återfinns glädjande nog dels inom den samhällsvetenskapliga
äm[esgmppen och dels inom de humanistiska ämnena.

Ungdomens fritidsverlsamhet har haft ungefär samma omfattning som tidi-
gare. Den sammanlagda gruppverksamheten omfattade 645 grupper med 6473



deltagare som hade 16.584 arbetstimmar. I övrigt hänvisas till följande ämnes-

Iördelning:

Sludiecirklqr

HUMANISTISKA ÄMNEN:

Ant.cirklar Studietimmar Deltagare

Musik ............ -....... 124

Teckning, målning, keramik 30
'Ieater,................... 11

Sång .... ................. 13

Litteratur och film ........ 2

3 140
925

476
60

1 068
301

80
161

30

SPMK:
Engelska ...,.,.........,'.
Tyska .........'.........
Ssenska ......,........ ' '..
Franska ......,......,.....
Spanska .,.................
Italienska,..,...........'.

ai
402
175
+7
52
30
25

180

52
2l

?

6
4
4

850
270
238
57
43

242

+ 937

I 260
504
174
14+
96
96

1&0

2274 731

FACKLIGA, SOCIALA OCH EKONOMISKA ÄMNEN:

Fackliga frågor
Samhällsfrågor
Konsumentfrågor
Arbetsstudier
Internationella frågor ......
Arbetarskydd

2l
6
4

20

1.818
554
705
140
80

464

3.761

PRAKTISKA OCH ELEMENTÄRA ÄMNEN I

Vävning, broderi och sömnad 33

Hobby och småslöjd ........ I
Hemkunskap +
Sjukvård ...... ' '.......... 4

Geometri, matematik ....... 7

Bokföring och deklaration ... 3

Räknestickan 2

Maskinskrivning, stenografi .. 12

Filateli ................... 3

Fysik ............... '..... 2

Navigation 4

6

149 1.700

/}
905

90
66

100
46
30
t7

129
+2
t2
4A

1275
345
120
160

220
80
60

244
120
60

lu2

nai



I i ,r) I)!ur,t1rrr,,, t./ ,,', 
.

306
306
207
309
20 12
tno
60 2+

678
+6
38
80
86
24

7
t7
14

106
t5
18

38
o

7

29

1 080
100
80

160
120
80
20
40
40

200
40
4i

r20
20
20
60

4
8
6

1

2

2
10

2

2
6
1

I
3

l!,!,;tt,,

9s891 2 992

tu*-" 5l1o 
i,i,ll,'r*..'.

5 029

t)t .//' I Oi.Fritidrgrupper

IDROTT OCH HOBBYÄMNEN I

Glannastik och friidrott .,... 54
Bordt€mis 5
I&ott

I{odellbygge
Världen Zir vår

Summa

^ 
Uvrig verkscmhel

_ Bamgrupper

lll

20

2 220

400

1222

222

Summa 20

SUMMA GRUPPER 645

4N 222

16 584 6 473

6 Kurs- och förelösningsverksonhet

ABF-avdelningen har, eruam eller tillsammans med andra organisationer
och institutiond, anordnat en omfattande kurs- och föreläsningsvertsamnet. t
denna verksamhet, som omfattat 319 föreläsnings- och diskussionstimmar, har
1733 personer deltagit. Ämnesval och föreläsare redovisas i följande specifika_
tiou:



@ Kurser

ÄMNE

Lägerledarekurs
Studieorganisation
LedareLurs SSU
öresundsskolan
Studieorganisation

Ungdomsledareturs

Kvinnokurs

Intemationell UngdomsLurs
öresundsskolal
CirLelmetodil

Intemationella frågor

4M

Öresundsskolal
Grupp-psykologi

Ungdomsledarekurs

TID
25-26 naj
9-1 1 juni
4-5 aug.
18-19 aug.

1-2 sept.

7-9 sept.

29-30 sept.

29-30 sept.

30 sept.-6 okt.
7-8 oLt.

26-27 jan.

1-2 febr.

2-3 febr.
19--20 april

20-24 
^prrJ

PLATS

Rest. Kvamen
Magnarp
Magnarp
örenäs
örenäs

Magnarp

örenäs

Magnarp
Vår Gård
Magnarp

Vapnagaald.

Rest. Kvamell

MHF-motellet
Hotell Savoy

Vapnagaard

DELT. FöRELÄSARE/KURSLED.:

Gösta Hiibinette
Rune Hallberg
S,-E. Rosa-rrder

Inge Jal€rus m. fl.
Sten Engstrand
Gösta Hiibinette
E. Hullegård
Eyre Wahlsten
Ingernund Bengtsson
Ewa Olsson

Aura-Lena BjörL
Rune Hallberg m, fl.
H. Schlenius m. fl.
Gösta Hiibinette
Allan Olsson
Thorsten Nihson
Bertil Svanstöm
Gustav Nordström
Birgit Wenngren
Ame Pettersson
N.-A. Liljedahl
Gösta Hiibinette
Torsten Andersrcn
Hans Arte
A. Auraldsson
Rune Hallberg m. fl.

Allan Olsson
L.-E. Morthensson

Jan Swärd
Arne Kristoffe$son
Stig Jönsson

Gösta Hiibinette
Gunnar La$son
Annie Bengtsson

Gösta Hiibinette

L.-E. Morthensson
Lewi Johansson
Stig Jönsson
Rune Hallberg
Rune Hallberg

Gösta Hiibin€tte
Göstå Christiarsson
Inge Jan6rus
Stig Jönsson
Rune Hallberg
Levi Johansson
Eyre Wahlsten
Cösta Hiibinette

76

21
72

2r
,t

2t

24



Förelörnings:erier

I serien "Hälsingborg {örr och nu", som omfattade sex eftermiddagsträffar
på Sveasalen, medverkade som föreläsare rektor Karl Salomonsson, museiinten-
dent Lars-Göran Kindström, ombudsman Edvin Hansson, arkivarie Axel-Ewerts
Larsson, musiker Gunnar Carlsson m. fl. Serien avslutades med en busstur till
stadens nya bostadsområden och Sydhamnen. Serien samlade 88 deltagare.

I den fortlöpande debattserien "Med sökarljus på samhällsarbetet", arrange-
tad i samarbete med FCO:s kvinnokommitt6, medverkade under säsongen in-
struktör Gösta Hiibinette, socialekonom Lillemor Erlander, föreståndare Carl
Sjölin, assitent Grethe Lundbladh, ombudsman Nils-Eric Ericson samt vrkes-
lärarinna Sigrid Andersson. Annie Bengtsson var Lursledaie.

Tillsammans med Hälsingborgs Trädgårdsförening anordnades sex kvällar
på Sveasalen betitlade "Sex kvällar om trädgården". I serien medverkade som
föreläsare trädgårdsarkitekt Sven-Ingvar Andersson, konsulent Einar Sjöbeck,
plantskoleägare Magnus Nilsson, havearkitekt Aage Nicolaisen, {örsöksledare
Bjame Langvaad och instruktör Nils Wibrandt. Kursledare var trädgårdsarLi-
tekt L.-O. Ericsson.

I ABF:s och FAS'kurs för arbetsplatssamadter medverkade som föteläsare
doktor Lars Ivarsson, sekreterare Fredrik Tjusberg och gymnastikdirektör Bir-
git We[ngren. Vidare medverkade som imtruktörer Knut Johansson, Gösta
Christiansson och Göte Kindblad.

Den i samarbete med Stadsteatem och Stadsbbilioteket anordnade serien
"Teatem - tidens spegel" hade under höstterminen tre eftermiddagsföreläs-
ningar på Stadsteatem. I seden medverkade docent Bemhard Tarschys, teater-
chef Per Sjöstrand och teaterkritikem Uno "Myggan" Ericsson. Kursledare
var skådespelare Willy Keidser och instluktör Gösta Hiibinette.

I samarbete med Hälsingborys Arbetarekommun anordnades i anslutning
till cirkelverksamheten kring miljöfrågoma en serie föreläsnings- och diskus-
sionsaftnar. Medverkade löreläsare var fil. lic. Nils-Axel Liljedahl, Göteborg,
Iil. dr. Hilding Johansson, Trollhättan, studieombudsman Allan Malmgren
samt i estradsamtal stadsdireltör Börje Skarstedt, kollegierådet Ove öhrström,
ombudsman Eric Gran6li m- fl.



ABF:s och Stadsbibliotekets litteraturkvällar På Stadsbibliotekets läsesal

har under säsongen halt medverkan av fö attaren Johannes Edfeldt, fil' dr'

Gösta Attorps, fårfattariruran Dagmar Edqvist, teaterchef ?eJ Sjöstrand.' för-

{attaren Lar; Forssell samt ABF:s kammarorkester' Som inledare har folkskol-

lärare Stig J. Svensson och redaktör Einar Svenson medv€rkat Stadsbibliote-

karie B.n!i Halluit och instruktör Gösta Hiibi4ette har svarat för arrange-

mangen,

Vårtermineru torsdagsträ{far för pensionärer, betitlade "I Nils }Iolgerssons

spår" samlade 250 delågare. Sorn föreläsare medverkade redaktör Eric Hegge'

Hatmstad, teaterchef Pel Sjöstrand, museiintendent L -G Kindström' konst-

,ra" n".tg, O.op, skådespelama Willy Keidser och Lerurart Toll6n samt musiker

Gunnar Carlsån. Krrr.ledar. uu" irr.t.oktö'"*u Gösta Hiibinette och Rune

Hallberg.

a

/'lr

Under rubriken "På heder och samvete" föreläste och instruemde taxerings-

assistent Ester Iwarsson i deklarationsfrågor' Kursen var förlagd till Maryareta-

skolans bibliotek och samlade ett tjugotal deltagare'

I samarbete med Statens Sjukhuspersonals förbtrnd avd 20 anordnades i
samband med gruPpverlcamhet ett antal föreläsningår i jnre medicin och la-

boratorievård. FOt.lätu". var överläkare C. G Gadd och översköterskan Anna-

Kerstin Pette$son.

För samma organisations yngle medlemmar anordnades två föreläsningar

under vårterminJ. Sålunda för;Hste assistent Enfrid Jonsson över ämnet "Re-

sebyråer - service eller geschäft?"

öm "Visa v€tt i trafiftn" talade poliskonstapel Lars-Ove Thor' Båda {öre':'

läsningarna kompletterades med film.

Seporotc förelö:ningor

För deltagama i 4 M-cirklarna föreläste sekretemre Fredrik Tjusberg över

ämnet "Bioteknologi - vad är det?"

I samma verksamhet föreläste och demonstrerade gymnastikdilektör Bilgit

W"orlgr"r, om "Lyfta rätt och bära vettigt" samt "Arbetsteknit och arbets-

ställningar".

^

/.F

Under rubriken "sovjetunionen * ett nytt turistmål" talade arkitekt Arle
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Klinge, Malmö, måndagen den 3 december i Sveasalen. Det intressanta före-
draget, kompletterat med färgbilder, samlade inemot hundra åhörare.

I samarbete med Broderskapsgruppen och Hälsingborgs Fredförening arran-
gerades ett fredsmöte i Gustav Adolfs församlingssal. Som huvudföreläsare

,iArnedverkade pol. mag. Bo Wirmark, örebro,

För en grupp tyska faclföreningsungdomar från Saarbriicken anordnades
föreläsningar på tyska i svenskt folkbildningsarbete och svensk fackförenings-
rörelse den 2 augusti å örenäs Slott. Som föreläsare medverkade instruktör

4frBösta Hiibinette. I ett estmdsamtal om löner och priser deltog ett antal språl{-
kunniga hälsingborgsungdomar.

Konsl., musik- och leolerorrongernong

Höstsalong -62 arrangerades tillsammans med TBV och Nordvästra Skånes
Konstnärsklubb under tiden 21-30 september i F-G-hallen å Gröningen. I
årets utställning deltog tre särskilt inbjudna danska skulptörer, tillsammans
med ett 25-tal nordvästskånska konstnärer, som utställde drygt 200 konstverk i
måleri, grafik, skulptur och keramik. Som ett praktiskt inslag i utställningen
visgdes "Keramikem i arbete". Vid drejskivan arbetade keramikema Rolf
Palm, Cay Cedergren och Yngve Blixt. Kommissarie var museiintendent Lars-
Görao Kindström.

För tredje året i följd anordnades en s. k. debutantkonsert för unga löften i
svenskt musikliv, tillsammans med Nordvästra Skånes OrLesterförening, sönda-
ger den 17 mars i Konserthuset. Ärets unga IöIte på dirigentpulten var ele-
ven vid Kungl. Musikhögsholans dirigentklass Anders Jansson. Frårr samma
sLolas violinklass kom Salmo Sahlin som framträdde som violinsolist, De båda

,1|\nga rnusikerna skilde sig från sina uppgifter på en mycket hedrande sätt, vil-
ket också kom till uttryck i pressrecensionema. Såväl radion som rikspressen
uppmärksammade anangemanget,

- Med anledning av den franske tonsättaren Claude Debussys 100,årsdag ar-
ftngerades en utställning till hans mime. Uiställningen, som omfattade foto-
' montage om tonsättarens liv och verksamhet, ett urval noter och biografisk !it-

teråtur om Debussy på franska och svenska jämte några LP-skivor med ton-
sättarens musik, var utställd på GossläroverLet och Hälsingbotgs flicksLola un-
der tio dagar.

En sänkild föreställning för folkpensionärer av "Den vackra mjölnerskan"

ll



anordnades på Stadsteatem torsdagen den 7 febmari l likhet med tidigare

.ådana a.runge-ung försåldes biljetterna till starkt reducerade P ser' Inemot

300 pensionärer besökte föreställningen.

Dn extra föreställning av "Talangen" arrangerades i samarbete med tidning-

"n 
Nyh",.tou för pensiånärer, söndagen den 24 februari i-Praktiska realskolanfi

aula. Drygt 200 pensionärer tog tillfältet i akt att för nedsatt pris se den trev-

liga föreställningen.

Avdelningens teatemboffremang omfattar ett 40-tal lämre och ledare inom

ABF och Unga Ömar. 
^

Förbundets 50-årsiubileum

I anslutning till förbundets S0-årsjubileum arrangerades 
-ett 

estradsamtal

t.ig *ttit"ti "Hälsingbory - kulturstad" måndagen den 26 november på

Stadsteatern. I estradsamtaLt deltog rektor Karl Salomonsson (ordförande)'

f. d. skoldirektör Lennart Levin, sådsbibliotekade Bengt Hallvik' teaterchef

f." Siar,.u"a, museiintendent L.-G. Kindström, konstnär Bengt Orup'.kolle-

gi"raa'"t Ou.'Öttt"tröm och studieinstruktör Gösta Hiibinette Avdelningens

iic. o.aforand. Stig J. Svensson välkomsttalade och ABFrs kammarcrkester

utförde musik av Mozart och Ravel- tO." fytittu prologen "ABF 50 åi'lästes av skådesPelaren Lennart Toll6n'

Verk:qmhelen på 5:o Morio :iukhus

I samarbete med sjukhusledningen har en omfattande fritidsverksamhet be-

ari"i,r tfu"a patientåa på S:ta Maria sjukhus l tjugotalet 
-studiecirklar 

har

studier bedrivits i omväxlande ämnen, allt i{rån teoretisLa ämnen till mera

pJai*^ raa^t". Nils Hägne har organiserat verksamheten på ett förtjänst-

fullt sätt. 6
Verksomhelen på Hölsingborgs fångvårdronstoll

I likhet med tidigare år har avdelningen i samarbete med fångvårdsdirek-

tionen bed vit studieverksamhet bland intemema vid anstalten'_-il;;"- 
korrespondensstudier i skilda ämnen har det bedrivits studier i

engelska och tyska språken. fiffry""fat^tt itig J Svensson har fungerat sorÄ
rådgivare och studieledare.

Verksqmhelen för folkpen:ionörerno

Förutom de på annan plats i denna berättelse redovisade armngemangen

Iör pensionärerna har gmppverksamhet anordnats dels i centrala staden och

d.lr'i k rurt"""t Ro"enÄoifett. Pensionäremas egen sångkör har fortsatt sina
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ör,ningar under fru Gunnel Anderssons ledning. Avdelningen svarar helt för
kosinaderna Iör den livaktiga sångkören.

Ungdom:verkscmhelen

En stor del av deltagama i den av ABF och medlemsorganisationerna redo-

6visade Brupp- och cirkelverksamheten har urgjorts av ungdomar.
Sif{ermässigt Lan noteras 124 ungdomscirklar med 994 deltagare, 111 fri-

tidsgmpper med, 1.222 deltagare och 20 barngrupper med 222 deltagare, Läg-
ger man härtill de ungdomar som deltagit i allmänna studiecirklar kan slut-
summan för den ungdomliga aktiviteten inom grupp- och cirkelverksamheten
sättas till omkring 2.800.

fi Avdelningens aktivitet har också inriktats på verksamheted bland ungdomen
i de {ackliga medlemsorganisationema, SSU och Unga örnar. Här Lan näm-

nas att den under föregående studiesäsong statade "Öresundsskolan", där ABF
stått som lokal arrangör, har fortsatt och fullföljts planenligt. 14 SSU-are och
fackföreningsungdomar från Hälsingborg har deltagit i studieverksamheten
och i kompletterande kurser kring ämnena "Vårt samköp och andras", "Ledar-
skapets psykologi" och "Id6kurs -60" lilsom i den avslutande studieresan till
Wien i mfuradsskiftet apdl-maj. Även inom Unga ömar har en flerårig ledar-
skoldng slutfö s i och med att den s. k. Örnledarskolan nu genomfört sin
tredje studiesäsong. Denna del av kursen har bl. a. omfattat organisations-
kunskap, utvecklingspsykologi, ungdomsarbetets metodik och ledarskapsfrågor,
vilk€t behandlats såväl i studiecirkelform som i föreläsningar. Verksamheten
har haft 17 deltagare.

Sång. och mugikverksqmhelen

Sång- och musikverksamheten inom avdelningen har ytterligare utökats un-
der den gångna säsongen. Sålunda har ämnet solosång åter kommit på sche-
mat. Musikdirektör To$ten Weister har varit ledare för den verlsamheten.

fl Körsångsverksamhet har bedrivits i de sex körer som samarbetar med av-' 
delningen.

Hela sång- och musikverksamhe ten omfattade 137 studiecirklar med 1.229
deltagare.

Musiklekskoloma, som utgör grunden för bamens lortsatta musikverksamhet,

^har 
liksom föregående år srått under fru Gunnel Anderssons ledning.

'[ ' Utöver nämnda cirkelverksamhet har följande ensembler utövat musik
inom avdelningens musikverksamhet :

ABF:s kammarorkester under ledning av Lonsertmästare Felix Cruce. Den
har under säsongen framtrått vid en rad kulturarrangemang anordnade av ABF
eller dess medlemsorganisationer.

ABF:s stråkensemble under ledning av kammarmusiker Pontus Nordqvist är
en ny ensemble, sammansått av nya och tidigare musikelever.
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ABF:s ungdomsensemble under ledning av musiker Gunnar Carlsson har

under året varit flitigt utnyttjad för konserter vid stadens sjukhus, ABF-avdel-

ningens egna arrangemang samt medlemsorganisationernas kursavslutningar och

andra sammankomster.
ABF:s Vaktparad under ledning av musiko Bertil Rehnborg har under året

medverkat vid arrangemang i och utom staden i sedvanlig omfattning Som

lärare i orkestermedlemmarnas instr'umentalutbildning har medverkat: kammar-fi
musikema Ragnar Byhagen och Gösta Dahlqvist och musikema Gunnar Carls-

son och Bertil Rehnborg.
ABF:s Musikförening har bedrivit sin v€rksamhet med kammarmusiker Ing-

var Barkelid som dirilent och musikalisk ledare. Konsertverksamheten här

företrädesvis bedrivits i stadens olika sjukvårdsinrättningar. t4
Progromsewice

Programservicen har liksom tidigare år utnyttjats i mycket stor utsträckning'

Instlruktörerna har medverkat vid ett storL antal av medlemsorganisationemas

möten och studieupPtakter' Desutom har de varit behjälpliga vid uppläggning

av Lurser och konferenser.
Ett antal nya stillfilmer har under året införskaffats' Som vanligt har vi

förfogat över ett antal filmer från Amerikanska ambassaden'

Utlåningsfrekvensen av den tekniska utrustningen har under året varit stor'

Sammanlagt har vi stått till tjänst med 196 utlåningar'

Stokbidrqg

Författningsedigt har avdelningen av statsmedel erhållit följande anslag:

Till studi;irklama kronor 63.084:-, till fritidsgmpperna kronor 2 652:-,
till instruktionskostnader kronor 3.0001- samt för cirkelledareutbildning kro-

nor 500:-.

Kommunolo on:log 7n.
Av kommunala medel har avdelningen erhållit följande anslag: För sin

studiecirkel - kurs - och föreläsningsverksamhet kronor 87 940:- samt för

inventarieanskaffning kronor 5.@0:-. ABF ls och TBV: s samarbetskommitt€

erhöll ett anslag a 2.OOO,- Iör lokalkostnader i samband med årets konst-

utställning.
iifi ",å"* myndigheter framför ABF-avdelningen sitt vördsamma tack förfi'

visad föntåelse och uppskattning.

Bidrqg från företqg i stoden

AB ElektromeLano 200: -200:-
250:-

AB Leo
Bageriföreningen Ettan
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Hälsingborgs Nya Sparbanl
Kooperativa Föreningen Svca ....,........
Rederiaktiebolaget Transmarin
Reymersholms Gamla Industri AB . . . . . . . .. .. . . .

Sparbanken i Helsingborg
Stattena Inköpsförening .....,,.......

5O: -
200: -150:-
50O:-
150:-
100:-
50:-/{\Lstadraltiebolaget Mekano

Kronor 1.850:-

För vårdefullt ekonomiskt bistånd uttalar avdelningen till ova[ nämnda före-
tag sitt varma tack.

rn

ALLT FLER OCH FLER HAR

FUNNIT

ABF:s TlDtlXG

L

FONSTRET
Lf6. OGh FRISY'ÄRD

Tidningen som ulkommer med

l0 nummer per år kostor 8:-.

Prenumerqlion kcn göror ge-

nom ABFrr exp. Folketr hu: lel,
1&99 - 2&.D.



5lutord

Den studi€säsong, som ABF:s hälsingborgsavdelning redovisar i här fölelig'
gande verksamhetsberättelse, uppvisar ett resultat som aldrig tidigare uppnåtts
under avdelningens mer än 40-åriga verksamhet i staden. De drygt 500 studie'
cirklarna, som arbetat under den gångna studiesäsongen, har haft en örukvärd
spridning beträffande ärnnesvalet, må också en gläåjande koncentration rFi
de ämesområden som traditionellt faller inom våra stora medlemsorganisatio-

ners intressesfär,
Det goda samarbete som råder mellan ABF-avdelningen och medlemsorga-

nisationerna år olta omvittnat. Det är själva livsnerven i vårt arbete, och en

nödvändig lörutsättning för att uppnå goda resultat. Medlemsorganisationgla
oas "studiearbetare" liksom våra cirtelledare och lärare, har med sina helhf f
tade iBatser gjod sig förtjänta av ABF-styrelsens aktning och tacksamhet.

Utan det ekonomisla stöd avdelningen Iått mottaga från mynd.igheter, med-

lemsorgadsationer och företag i staden, hade icke verksamheten tillnärmelse-
vis kunnat få nuvarande omfattning. För detta eko[omiska stöd ber avdelnings-

styrelsen få framföra sitt uppriktiga tack. I förvissning om lortsatt getrerös

behandling kan det kommande verksamhetsåret mötas med stor tillförsikt.

Hälsingborg i maj 1963

Hany Ohlsson

Hans Afuielsson

Lennart Ebbersten

Stig Frcd,rixon

Allat Sttöm

Signe lohanxon

Stig l. Soensson

Stig lönsson

Yngoe Lundgrex

I Göstd Hiibinette
Rune Hallberg fi

^t

l6



ANSI.UTNA ORGAN ISATION ER

Till ABF:s hälsingborgsavdelning har i medlemsavgifter från anslutna orga-
nisationer och enskilda medlemmar inbetalts kronor 35.449:71 enligt nedan-
stående specifikation, Uppgiftema avser inbetalda avgifter under tiden 1/5
1962-30/4 r963.

ArbetareLommunen

lf\lädnadsarbetareförbundets avd. 6
Dreck- och plåtslagedförbundets avd. 4
Bokbindareförbundets hälsingborgsavdelning . . . . . . . .

Bryggeriindustriarbetareförbundets avd. 19 .....,....
Byggnadsarbetarelörbundets avd. 4 . .. -... .., .. .. . .

D3 Lungsjukx förening i Hälsingborg . ...........
{/ -R:s södra distrikL ...
DVR:s lokalavdelning ..........,...,
Elektrikerförbundets avd. 4 ......... -.
Fackliga Centralorganisationen
Fabriksarbetareförbundets avd. I . . . . . .. . .. . .. ., .

Fastighetsarbetareförbundet avd. 7 -. . .. . . . . .. . . . . .
Folkdansens Vänner ...,......
Folksams kontoristförening .....,.,....
Frisörarbetareförbundets avd. 14

Fritidsföreningen Häsrhagen

15: -392:50
100r-

262:.60
3.067:02

658 r 24
15:-

7.391:56
198:-
30:-
-:-2M:95

FritidsLlubben Nässlan .......... 15:-
Fritidsklubben VisLhöjden 30:-
Fritidsklubben Tapiren-Zobeln 15 r-
Föreningen för arbetarskydd och samaritverksamhet ,. ..........
Gjutareförbundets avd. 6 .....,..... 75:44
Handelsanställdasförbundavd. 6....,.......,... 2,904t-
Hobbyklubben Malmgården 15:-
Hobbytlubben Pantern ........,. -:-15:-

l5: -
15: -Idrottsf öreningen Kamraterna

Jämvägsmanaförbundets avd. 32 1,414 38

Jämvägsmannaförbundets avd. 132,............. 40i25
{ftvägsmannaförbundets avd. 169 ........... 236:42
jämvägsmannaförbundets avd. 312,...........,. 306:80

ffllsingbores Fredslörening
Lalsingborgs Idrotrsförening
Hälsingborgs Koloniföreningars Samorganisation

Kommunalarbetaref örbundets avd,
Kommunalarbetareförbundets avd.
Kommunalarbetaref örbundets avd.
Kommunalarbetaref örbundets avd.

7

77

98
120

863:50
472:78
492:.58

172:50
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Kommunalarbetareförbundets avd.
Kommunalarbetareförbundets avd.
Kommunalarbeiaref örbundets avd.
Kommunalarbetaref örbundets avd.

Kommunalt j änstemannaf öreningen
Kommunistiska Arbetarekommunen
Kooperativa Kvinnogillet, Eskilsminne
Kooperativa Kvinnogillet, Hälsingborgs Östra,, . . . ., . . . . . . .,...
Kooperativa Kvinnogillet, Hälsiogborg
Korpidrottsförbundet . . . . . . . . . . . . .

Kristna Socialdemokratiska gruppen
La Espero
Lantarbetareförbundets avd. 218

Litograliska föreningen
Livsmedelsarbetareförbuldets avd. 2 . .. -... .....
Luggudegillet
N{anskören Harmoni .........
Marukören Lyran ............
Metallindustriarbetareförbundets avd. 31 ......., ..
Ivlotorlöramas Helnykterhetsförbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Musikerförbundets avd, 5 ...........
Målareförbundets avd. 4,...........
Nordvästra Skånes Biodlarförening . . . . . . . .'.. . .. .

Nya Frimärksklubben ...............
Postförbundets avd. 1l ...
Resos hiilsingborgsavdelning .,.......,.
Råå-Ramlösa socialdemokratiska sällskap ...... ...
Sadelmakare- och tapetserareförbundets avd. 4, sekt. I . . ......
Sko- och läderindustdarbetareförbulrd€ts avd. 3 .........,...
Skomakarmästareföreningen . . . . . . . . , .

Skorstensfejarförbundets avd. 3

Socialdemokratiska föreningen
Socialdemokratiska Kvinnoklubb, Hälsingborgs
Socialdemokratiska Kvinnoklubb, Hälsingborgs nolra . . . ... .. ...
Socialdemokratiska Kvinnoklubb, Råå ...,..... ...
SSU-Eskilsminne
SSU-facket
SSU, Hälsingborgsklubben ........'..
Statens Sjukhuspenonalförbund avd. 20 ......
Sversk Trädgårdsungdom .,,...,.....
Teleförbundets avd. l0 .,........
Teleförbundets avd. lO2 .......,.
Textilarbetareförbundets avd. 22

t8

140
196
+27
503

290;36
462:57
589:38

1.178:44
15:-
15:-
15:-

15:-
30:-

15:-
38,1: -5ron

1,008:25
l0:-

15: -4.062:-
15: -350;7O

215:.-
l5: -
-:-663: -15: -30:-
30:-

219;60
15 r-

l5:f\
15:-

-.._
-i-

15:-
30r\

1.504:bu
30r-

171 :60
149:82
885:35



Transportarbetareförbundet! avd. 14 . .,.,.....,.. . .

Tretoms Konstklubb
Träindustriarbetareförburdets avd. 30 . .,.. .. ... ... ... ........
Tullmanna{örbundets hälsiogborgsavdelnins . . , . . , . , . . . . . , . . . . .
l'ypografiska föreningen
Unga Ömars Hälsingborgskrets
Vävlagarlörbundets hiilsingborgsavdelning

alBorg, Daniel
\ Jarlsson, Axel S. ,.........

Nordqvist, Harry ............
Svenson, Stig J. ..;.............

971:30
15 r-

104:-
25:-

1.126:30
15:-
20:80
5:-

5l-
Summa kr 35.449:71

l9



RÄKENsKAPSEERÄTTEISE FUR

Verkromhelsårel

AVDELNINGENS EKONOMISKA

Skulder:

Källskatter
Diverse kreditorer
Inteckningslån
Värdemirukningar

Jubileumsinsamlingen ............ .'
Lottedm€del
Ilirdman-insarnlingen
Eget Lapital

1.968:-
1.727 :47
14.000r-/l
28.275:-
4.370:-
1.500 r-
548r-

16.927:16

Kronor 75.315:63

VINST- OCH

Ko nadet:
Löner och arvoden .......... 7o'602|.94

Expeditionskostnader ............,... 1O.482:.63

Lokalkostnader 17'448:.73

Studiecirklarna ....... 120.243:80

Kurser och löreläsningar 16 355: 18

Studiepropaganda 10.119:55

Stipendier, anslag, årsavgifter 6'O42:80

Organisation, infomation 4'447 :90

övrig verksamhet 16.749:7A

Fastighetslostnader, Magnarp '..... 1'635 07

Värdeminskning, Magnarp ........' 2325l.-
Pensionärsverlsamheteo ............. " " 2'120:95

ry::%
AVDELNINGENS EKONOMISKA

72:38
364:17
22:.19^
25:97

142:'66
58.500:-
22.522:.55

560:-
561:80

Tillgångar:
Kassa .......,,.,
Postgiro .,...,,..
ChecLräkning
Sv. Kreditbank
övriga banLer
Magnarp ....
Inventader
Altier och andelar ...,. .....
Diverse debitorer

Kronor 82.711:72



ABF:s HALSINGBORGSAVDELNING

1962-1963

STÄLLNING DEN I MAJ 1962

Tillgångar:
Kassa .,.........

f\ Postgiro
Gheckiikning
Sv. Kreditbank
övriga banker
Magnarp
Inventader

t
69.236:-
92.94O:-
1.850:-

35,449 t71
53.992:.71
6.359:60

889:45
17.252:33

680: 13

524:N

e
STÄLLNING DEN 30 APRIL 1963

Skulder:
Kiillskatter

6l\Diverse Lreditorer ........
Inteckningslån
Värdeminstningar
Jubileumsinsamlingen . . . . . . . . . , . , . . .

Musiklotteriet
Pensionärsverlsarnheten , . . , , . . . . . . . . .
Eget kapital

Krolr,ot 279.714:33

2.890:-
8.9O5:07

13.000: -31.200: -4.31Ot-
1,443:89
4.560:-

16-442:76

f\akier och andelar
Diverse debitorer

FöRI,USTKONTO
Intökter:
Statsbidlag
Kommunalt anslag ............
övriga anslag
Medlemsavgifter
Cirkelavgifter
Kursavgifter
Räntor .,........
öltig verlsamhet
Pensionärsverlsamheten,.,.,...... - -..
Ärets förlust

Kronor 73.315:63

52:53
44:61
2:-
l:42

lDl:.51
58.500:-
I5.000: -560:-
1.047:50

Kronor 82.771:.72



Revirorernq: utlålonde

Undertecknade revisorer' vilka granskat ABF:s hälsingborgsavdelnings rä-

kenskaper, har funnit dessa rätt och vät förcla, alla Poster styrkta med veder-

börliga verilikationer samt i överensstämmelse med Protokoll, vilka vi tagit del

av. Den kontanta kassan, bankhandlingar och postgiro har kontrollerats utan

anmärkningar.
Vi föres"lår därför att styrelsen beviljas ansvarslrihet för den tid revisionen A

omfattar.

Hälsingborg den 15 rnaj 1963

Eric !önsson Helga Hermansson Hary Nordqoist

Stadsrevisionens i Hälsingborg utsedde revisot, ing' Thure Bolmdn, har

gnnsLat avdelningens räkenskaper.

^

^

f,\
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Verkromhelen pö sludie- och ungdomsgården i Biörkhogen

I likhet med föregående år har en speciell gårdsstyrelse svarat för gårdeos
skötsel, uthyrning m. m. Denna styrelse har under året bestått av instruktörema
Gösta Hiibinette och Rune Hallberg samt montör Lan-Eric Morthensson, Som
adjungerade ledamöter har arkitekt Filip Lundgren och byggnadssnickare Olle
Nilsson ingått.

,^ Under året har lnga renoveringar skett, men däremot har planer utärbetats(' för de renoveringar och ändringar som anses nödvändiga i stoBtugans 'botten

våning, dels i samlingssalen, dels i matsalen - dagrummet. Kontakter har vi-
dare tagits med myndighetema römnde den planerade logi\ggnaden. För att
öka besökamas trivsel har uoder året inköpts en TV-apparat samt ett stort
antal sällskapsspel.

Kompletterande utrustning har också anskaffats till köLet.
Verksamheten på garden framgår av följande tablå över uthymingen.

11 veckoslut 265 gäster
7 endagsuthymingar 262 gäster
1 tältläger (2 dagar) ........ 20 deltagare
3 vintersportiräffar (9 dagar) . 81 deltagare
I friluftstråff ..... 115 deltagare

Under sommarmånadema har gården haft 64 sommaryäster som svarat för
660 övemattningar.

För gårdens skötsel har styrelsen vid ett par tillfällen ordnat s. k. arbetsturcr,
då frivilliga krafter medverkat i städning såväl inom- som utomhus.

Gårdsstyrelsen kan för verksamhetsåret I maj 1962-30 april 1963 lämna
följande ekonomiska redogörelse: (obs. endast driftskostnader)

Gåtd.sstyrelsens ekonomiska ställning den I maj 1962

TillgångarSkulder

Kapitalbehållning ....... 443:71 Kassa 28:06

S:a kronor 443:71S:a kronor 443:71

Postgiro

Vinst och lörlust
Ittökter

............... 415:65

Kostnader

Varor,...,............
/r1 Arvod,en
_ Tmnsport

Omkostnader .........
Driftskostnader ..,.....
Diverse ...............

Hyror .. ............. 3.828:50
Dive$€ ...........,,. 2:80
Utestående fordr. ..... 183:-

S:a koronor 4.014:30

897:11
530:--
329: -
587:79

1.595:.47

S:a koronor 4.014:30
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Gårdsstyrelsens ekonomiska ställaing den 30 april 1963

Tillgångar Skuldq
Kassa ................. 6l:90 Eget kapital .. '. '. '.... 483:64

Postgiro ............... 238:74
Diverse debitorer ........ 183:-

S:a Lrouor 483:64 S:a bonolf83;64

neYirorerno! ullålonde

Efter att ha granskat styr€ls€ns för ABF:s studie- och ungdomsgård räken-

skaper för tiden 1 maj 1962 till 30 april 1963, har vi fuonit att dikenskaPema

;ffilJi.råirl,f.Inster 
och utsilter är styrkta med vederbörli8a verifikationer, 

^dt, årsrnötet beviljar gårdsstyrelseo ansvarsfrihet för tiden revisio[en omfattar.

Hiilsingborg i maj 1963

Eric !önsson Helga Hermansson Hany Nordqoist

Revisorer

^

^
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I MAGNARPSGÄRDEN I KURSER & KONFERENSER

L

I

l_

liqqe sommoloqro Biörkhosen, 3 km Moqnorpsgården, som örvinterbonqd och

"8ir- 
om skaldeniiens itorion: GErdens ör ;liealJod, st6r öppen fÖr kurler och

huvudbvddnod inrvmmer förelösninqtsol, konlerenser under helo dret. rdreldr
iäÅli.-.i.:%i.F"aii r.'..,'. r".o 3-bådd'. ninosol och söllskops,um ör !rmörkro
rum, kEk, molsol somi personälrum. Dess- lokdler .för löre lii sn inso r, . .konterenser,
uröm finns en onnexbvqonod innehållan- srupporbelen och övrrgo hrrhoronge ok-
.la 10-12 s.indolols6r. -- rivileter. Mot teNeros i sombdnd med
i,r-";;".;-."å;;i; -;; idedlisk Iör såvöl kurser och konferenser €fter förbesröll-
lön;re ioä kortore besök. I mån ov ul- nins
*mäe under sommonmånoderno rinns
det möilisher till semesrervitel5e. I LAGERLIV

! UTFLYKTSMÄ! *fl"J:'t'.'.8#"i.,li#";.'':'#åX [3;
Genom sitl vockro löse och trivsommd c'o 20 tälioch soniidisi Plois för löseF
6md,vnind. med möilioher lill ovl.opp_ liveh övrisd ol?r'vrrcrer' umgrvnrng€n
r'-ili åi ii"Jiåi*.tlaån elt lämpliqtit- qer dessuröm möilishet r;ll sPort- och

fly[ismå1. Köffe se-rueros efter förbe3löil- friluflslövlin9or.
nrng.
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