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ft{vlötets öppnande och fastställande av dagordning.

2. Kort sångprogram under -redverkan av:

ABF:S barn- och utrgdomskör och ABF:S jazzsånggrupp.

3. Val av justeringsmän.

4. Val av ordförande för årsmötet,

5. Val av sekreterare för årsmötet.

6. Behandling av verksamhetsberättelsen ftir år 1965 - f966.

7. Behandling av den ekonomiska berättelsen jämte revisorernas yttrande.

8. Beslut om ansvarsfrihet.

,9. Förslag till ekonomisk stat för budgetåret 1966 - 1967.

10. Behandling av verksamhetsberättelsen för ABF:s studie- och ungdomsgård i
Björklagen, Magrrarp.

11. Val av kassör för två år. (Avgående: Stlg Fredrixon)

L2. Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för två å!. (Avgående: Allan

l,to., John Johansson, LenDart Larsson och olle Borg)

13, Val av tre styrelsesuppleanter för ett år. (Avgående: Birger Håkansson,

Anna Fasth och Ragrrar Hermansso!)

14. val av tre revisorer. (Avgående: Eric Jöneson, Helga HermaDsson och

fiutrt Nordqvist)
15. Val av två levisorssuppleanter. (Avgående: Gunnar Kjellkvist och

Johnny Sjöberg)

16. laformation om den kommaDde verksamheteu.

I7. Avslutning.



Ycrtsenhelen i lBEr hölsingborgsovdelning

t/5 1965_30/4 1966
tltral!alr
AvdelrdngeDs sryrelse har u.Eder året bestått av följande ledamöter:

,jElig J, Svensson, ordförande, Stig FredrixoD, kassöx, Hans Adriels -,1 ,n, sekreterare, Lellart Ebbersten, v. ordförande,' Allan Ström,
Lennart Lalsson, John JohaDsso!, Eric Gustavsson och Olle Borg le-
damöter utar särskild funktion. Hedersordförande: liarry Ohlsson,

Suppleanter för dessa har varit: Bilge! Håkansson, An.Da Fasth och
Ragnar Hermansson.

åyrelsens arbetsutskott har haft föIjande sammaDsättning: Stig J.
ovensson, Stig Fredrixon .ch Gösta Hiibinette (anställd) med Hans
Adrielsson som supplead.
Styrelsen har haft ll protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet
har haft informella överläggningar varje vecka,

Avgående ledamöter: Stig Fredrixon, Allau Ström, Lelulart Larsson,
John Johansson och Olle Borg.

lcYiror!l

Ordinarie: Helga HermaDsson, Eric Jönssotr och Harry Nordqvi6t.
Suppleanter: Gurula! Kjellqvist och Johnny Sjöberg.
Härutöver har Hälsitrgborgs Stads Revisiotrskontor utsett Ing. Thure
Bolmen att för stadels rälqring gratska avdelningens ekolomiska
verksamhet-

Donord

Inom avdehingeD arbetår eu studieinstruktö!, två biträdande instruk-
törer, eD expeditör och ett skrivbiträde.F
llDacrc olioll rid lu.rcr o3l lonhllllrll

2O -22 m?-j Storavdelningskodergus, Linköping

tA
zl -23 maj Informationskonf. A-skola!, Hässleholm
f4-f6 juni ABF:s förbundskoff., Stockholm

24maj överläggniagar, öresundsskolan
24juni överlåggniagar, öresurdeskolan

Repr, Stig J, Svensson
Stig Fredrixon
Gösta Htlbinette

Repr. Stig Jönsson

Repr. Gösta HubiDette
Stig Jönsson

Repr. Gtista HUbinette

Repr. Gösta Hi.lbinette



13 aug.

3 sept.

5 sept.

IDetruktörsöverl., Bjerred Saltsiöbsd

Konf. aktioDsledare TräffPuDkt A,
Landskrona

ABF -dlstriktets årskouf. , Landskrona

4 sept. Sv.Sko & Läderindr. arb. förb.:8 avd.3:8
80-årsjubileum

7 sept, överläggningar, öreeundsskolan

30-31 okt. Hbg:s Arb. kommurs kod., Vedbeck

lnov. Funktionärskonf,, LåDdsklona

8 nov. Inf. konf, "Höger om", Hbg.

6 nov. Sv. Träind. a!b. förb, :s avd.30:s 70-års-
jubileum

23 -24 nov. ABF -distriktets administrationskurs,
Ås lj unga

14 dec. Studieförbunde! i Hbg. samarb. kom:s
konf.

24 jan. Hbg:s gatunåmld aDg. högertrafik

28 jan. överlägguingar med loippa!8 ABF

27/2-g/3 ABF:s arbetsöverl., örebro
6 mars TeaterkonJerens, itlmhult
15-16 mars lDstruktörsöverl. , Helleb€ck

19-20 mars Skånes SSU-dist!. konf., Hbg.

20 mars DHR:S världsdag, Hbg.

24 mars FN-iöreuiDgens år8möte

22 ma'rs ABF:S Musikförenings årsmöte

26 mars Mans kören Harmoris 70-årsiubileum

27 mars rlbg:s Urgdomsråds årsmöte

Repr. Gösta Hiibinette
Stig Jönsson

Repr. Stig Jönsson

Repr. Gösta Hubinette

åli:"".äq- r}
lians Adrielsson

Repr. Stig F redrixon

Repr. Gtista Hiibinelt
Repr. Gösta HubiDeL'

Stig JöDsso!

Repr. Stig Jönsson

Repr. Stig JörEson

Repr. Anna Fasth

Rep!. Cösta Hiibinette
Stig Fredrixon

Repr. Giista Hubi'nette
Stig Jönsson

Repr. Stig Jötrsso!

Repi. Gosa Hiibinette
Stig JöDsson

Repr. Gttsta Hiibi.Dette

Repr. Maj Hjort

nepr. cösta HiibiDo
Stig JöDsson
Bertil Rehnborg

Repr. Stig J. Svelsso!

Repr. Stig Jörsson^
Repr. Gtista Hubincrå

Repr. Gösta HUbitrette
Stig Fredrixon

Repr, Stig J. SveDssou

Repr. KjeU Karlsson



l4-Isapril Storstadskonf., Eskilstuna Repr. Gösta Hijbinette
Stig J. Svensson
Kjell Karlsson

24-30april Nordisk AOF-konf., Hindsgavl, Danmark Repr. cösra Htibilette

fi Cirlcllcdrrrllildni4
Avdåhingen har liksom tidigare yarit väl represeuterad vid centrala
och legionala cirkelledarkurser. Härutöver har avdelningen själv ar-
raDgerat en- och flerdagBkurser för cirkelledarna i iDstrumentalmusik
och för ledare i medlemsorganisatioDernas studieverksamhet, I den

- 
centrala och regioDala kursverksamheten (längre kurser) ha! följandeT ' cirkelledare deltagit: Frit : l. Lundström (Iedare kom, aftoDbrevskolor),
Bertil Rehuborg (kompetenskura för musikledare), Gunnel Atdersson
(musildedarkurs), KjeU Karlsson (kontoristkurs), Iugeborg Alstorp
(Porsliosmålningskur€), Ahto Johndorf (kurs för träbiåsar;), Cöst;
Hubinette, Iris Hiibiuette, Bertil Rehuborg, Bertrt Sjunnesson (musik-
kurs), Bertil Rehnborg (Estetiska frågor), Maj Hjort (Regikurs för
teaterledare), Berit Ullfor6, Hugo Bengtsson, lians Gold6t!öm, Eugen
Blazek (Konferens för ledare i tys ka språket).
I avdelnitrgeDs egen utbildDing för musikledare deltog 2I aktiva mu-
sikledare. I en kurs för cirkelledare i Träffpunkt A deltog t8 av med-
lemaorgaDisatioEer!ås cirkelledare.
Slir.dht
Anslag och stipendier har under året tilldelats följande ABF -medar-
betare: Gumel ADderss on (Musikledarekurs ), IDgeborg Alstorp ( Konst -
hantverk),. Ahto Johndorf (Musikkurs), Kjell Karlssola ( Kontorlstkurs),
F.L Lundström (A-skolor) och Bertil Rehnborg (Kompetenskurs för
musikledare).

It Ijiksom tidigare år har Elevkåren vid Brunnsviks Folkhögskola till-[- - delats ert mindre anslag för €in internationella utbytesv;rksamhet.

leDlc$ilcablogtlla
Medlemsorganlsationenas valda ombudsamlades till årsmöte i Folkets

4 Hus A-sa1 torsdasetr den l0 iuni 1965.

' ABF:S Vaktparad, uude r ledDing avBeltil Rehnborg gav, uDder ombudens
höga gillande, eD repris av tävlingsprogrammet vid ungdomens musik-
festival i Belgien, ABF:S Skrånedistrikts ordförande, Allan Lundqvist,
valdes att leda årEmötesförhaudliugarna och denne kunde uta! debatt
klubbfästa eDhelliga återval av avgående styrelseledamöter och revi-
sorer samt lika enhälliga beslut om godkäDlatrde av verksamhetsbe-
rättelsen och den ekoDomiska förvåltningen.



Sludiclonlcl! cr

Medlemsorganisationerrlås studieorgaDisatörer och studieombud sam-
lades till deu sedvanliga vårmölstriugen den 12 maj i Sveasalen. Den
gångna säsongerc verksamhet penetrerades och iuformerådes om
aviserade nyheter inom samhälls kuDskapsområdet. Studieombudetrs
ö!s kemål beträffande höstkonferensen inventerades och dis kuterades '

Höstkoderensen iDleddes detr 3 september i Stadsbibliotekets horsai Ö
där stadsbibliotekarien BeDgt Hallvik dels presenterade den nya stads -
biblioteksbyggnadeu ochdels informerade om bibliotekets resurser att ,

komplettera studiecirklarnas arbete. Kring medlemsorgadsationernaa
ansvar för kulturfrågorna talade instruktör Gösta Hiibinette. DeD 4 och
5 september fortsatå konfereDsen å örenäs Slott med orgatisations -, -propäganda- och administrationsproblemen. PR-chefen ieonart Hed - /Tf
berg, Lund, medverkade som föreläsare i propagandametoder. Som '
idedare i organisatioDafrågorna medvelkade avdelDingens facklige
medarbetare Stig Jönsson, som också tillsammalts med Lenrlart Lars-
sotr tjainstgjorde som kursledare,
Söndagen den 16 maj samlades avdelDingens musikledare till en kotr-
ferens om målsättnings - och metodfrågor i instrumentalundervisningen.
Förbundets estetiske medarbetare. Allan Malmgren och aYdelDingens
dito Bertil Rehaborg medverkade som föreläsare och övdngsledare.
Om administration och organisation talade instruktör Giista HiibiDette.

Den 3 januari samlades musiHedanå-åter för att utbyta erJale!åeter
av första termiDens försök med de nya metoderDa, Nya studiematerial
diskuterades och nya verkaamhetsformer planerades,

Som en första introduktion till ett nytt studiematerial i ämnet "Alko-
holen och de6s skadeverbiDgar" arrangerades i Stadsbibliotekets hör-
sal den 14 april en konferens med temat "Det alkoholskadefria sam-
häIlet". Som aualgörer stod, förutom ABF, FCO, Folksam och
Verdandi.
I konferensen, som samlade ett 60-ta1 representanter frå! skilda or- ^gaoisationer och itrstitutioner i staden, medverkade dr. KerstinT\
Tunving, orgaDisatioDschef Gunna! Anderssotr, assistent Björu Carls- -
son, förbundsungdomsledare Evert PerssoD, förbutrdsordförande Gustav
AnderssoD, redaktö! Leruårt Svensso! och sekreterare Stig Ahs.
SludiGcirthr och ör g gruttrcrblnhcl
studiecirkelverksamheten redovisar för det gåryna året eu xemarkabel-\
ökning. Den nettoöhring om 126 studiecirklar som kunnat iioteras ger'-!-
sammianlagt 785 studGcirHar. Samtliga ämnesgrupper har noterat 

-

ökningar av varierande storleksordning, me! iDom den humadstiska
ämnesgruppen återfiures den ojämförligt kraftigaste ökDingeu. För
gruppverksamheten i övdgt kan noteras etr stabil ökdng. Den sam-
lade gruppverksamheten har arbetat i 1.053 grupper med 9.420 del-
tagare vilka tillsammaDs haft 26.367 studietimmar enligt nedaDståen-
de specifikation:
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tlualcclfill]

Humaniati8ke äm[en:

Musik,,.........

A så"9
't Konst & koDsthattverk . . . . . . . .

Litteratur, film och teater. , , .

Psykologi

åsprae
Svens ka

Atrt. cirllar
, 3r3

ll
54

28

3

409

t5
25

50

7

4

2

I

Studletimma!

7.862

333

1,572

838

Lt2
L0.7L7

454

6r7

1.268

189

96

1t

24

2.720

2.068

240

48

300

40

40

204

200

r08

550

90

60

Deltagare

2. 357

t82
470

257

35

3.30r

137

r93

404

48

26

I9
l0

Tyska

Engels ka .

F lans ke

Spans ka

Italienska

Esperanto

Praktiska och elementära ämnen:

Vävning, broderi och sömDad

Hobby & småslöjd ..........
Trafik & motorvårdåt Hemkunskap

Trädgårdskunskap ...........
Personlig hygien ,.
Filateli ..nn MaskiDskrivuing & stenogTafi. .

Bokföring, deklalation ...., ..
Geometri & matematik .......
Fysik & kemi

Navigation

r04

67

8

t

l0
2

,
6

l0
4

20

3

t

837

568

r0r
r8

8l
20

84

lI6
36

r83

32

I6



Mas kinlära

Sjölag ..
Fartygslära
Författningskunskap... .. .....

l4l
Fackliga, social och ekoromiska ämneu:

Ant' cirllar
Fackliga frågor 55

Föreningskunskap .. ll
Samhällsfrågor 30

EkoDomiska frågor ...,., ,.. 9

Kooperationen 2

Arbetsstudier 16

lDternatioDella frågor .,,. . , 3

Arbetareskydd ............. 5

l3I

2

I
I
I

4.O78

Studietimmar
L.294

298

90r

240

56

458

40

175

3,492

t7

9

l3
r3

r.349

Deltagare

484

llr
25r

2L

142

23

55

t. 177

60

30

30

30

Summa
trllla{rrtrcl
Idrott och hobbyämnen:

GymDastik, lek ocb idrott ....
Hobbyarbete

Mas kins kriuring
Stenografl

Summ&

övrig rcrltonhcl

BarDgrupper

Summa

SUMMA GRTIP?ER

785 2t. oo7

L.740

1. 460

80

80

6- 664

87

73

4

4

955

897

46

29

r68

r00

3.360

2.000

t.727

r00

r. 053

2.000

26.367

t.o2s 4
r.o29

9.420



Iun- och lonlcrciwartrorhclan

En omfattande kurs - och konferensyerk8amhet har i egen regi eller
tillsammals med skilda medlemsorgaDisationer arrangerats under
den gångna säsongen. Ämnesvalet här varit rikt diffeientierat och
har väl klutit an ti1l den fortlöpande studiecixkelverksamheten. Så-
lunda har följatrde veckosluts kurser arrangerats :

Ö Fackftlrenings kunskap 4 veckosl. kurser m. 193 delt. omf. 48 tim.
Facklig Juridik
Arbeta rs kydd

Stats kuns kap

fl skapande 1ek

Ci rkelmetodik

KviDnofrågor

St udieorganis ation

Kommula.la frågor
Bostadskooperation

Maxionetteater

SammaDlagt:

Konfe rense r:
StudieorgaDisation

Stats kuns kap

Musikledare

4q lutroduktion-Inf ormation

Uryt Rådslag

3 veckosl. kurser m. 87 delt. omf. 36 tim.
3 veckosl, kurser m. 82 delt. omf, 36 tim.
3 veckosl. kurser m. 6l delt, omf. 45 tim.
2 veckosl, kurser m. 62 delt. omf. 20 tim.
2 veckosl. kurser m, 39 delt. omf, 24 tim,
I veckosl.kurs

I veckosl. kurs

I veckosl. kurs

I veckosl. kurs

I veckosl. kurs

m. 37 delt. omf. 1l tim.
m. 54 delt. omf. 16 tim.
m, 2l de1t. omf. I0 tim.
m. 22 delt. omf. I0 tim.
m. 20 delt. omf. l0 tim.

22 veckosl. kurser m. 608 dett. omf.266 tim.

3 kvällskonf.

2 kvällskonf.

2 kvällskoDf.

I dag8kouf.

1 dags konf.

96 delt, omf. 9 tim.
52 delt. omf. 6 tim.
42 delt. omf. 6 tim.
65 delt. omf. 7 tim.
45 delt. omf. 6 tim.

m,

m.

m.

m.

m.

Sammaulagt: 9 koefereDser m. 300 delt,omf. 34 tim.
f örll!rnintrvrrlrtnhllcn

Ö D.b"tt"uti"o ABF-FORUM har under den grångna säsongen haft sex
sammankomster: I ämnet "ArbetarrörelseD och kultureD" lnledde
departements rådet Rolaud Pålsson, i PR-frågor r(i'daktö! Per-Erik
Sjösten, Malmö. RiksdagsmaD EiDar Henningsson talade om "Press-
eller partistöd", om "BilreparatioDskosfitader och bilförsäkringar"
informerade FolksamrepresentaDterna Kurt Johalrsson och Scotte
Ändersson, Svenska Riksbyggeu pleseDterade siD 25 -åriga verksam -



het genom ombudsmaII Nils Eric Eriksson och serienavslutades med om-
budiman Eric Gran€lis iDlednitrg om "Vår framtida skola". Serien
har haft i genomsnitt 30 deltagare.

I direkt anslutDing ti11 ABF:S och SkyddssamaritföreniDgeos kurs -
verksamhet för arbetsplatssamariter m.fl. medverkade dr Sven Ge-
nell med fem föreläsniDgskvällar. För den praktiska utbildningen 

^svarade instruktörerna öösta ChristiaDsson, Knut Johansson och T
Göte Kindblad.

I samarbete med FångvårdspersoDaleu årraDgerades tre föreläs -
nings kvällar av vidareutbildande karaktär. SåluDda föreläste bevak-
ningsass. Artur Carlason, Sthlm, om "Bevakningsteknik med sigla-
lem;ntslära" och doktor Jörgen Kongstad hö1l två föreläsningar med 4x
rubrikerna "Alkoholism och narkomaDi" och "Personlig psykologi och .f
typlära". Föreläsningarna har mötts av siort intresse bland personalen.

Vi äldre-serien "I Nils Holgerssons spår" omfattade 15 träffar med
föreläsningar och film. Iuemot 200 pensionärer har kontinuerligt be-
vistat torsdagsträffana. Serien har iDriktats på laDdskapet värmland
men har dessutom haft inslag av xeseskildriogar frå! främmande
läIrder. I den långa råden av medverkande kaD nämnas: Skådespela-
xe willy Keidser, värmläDrringarna Sten Vitalis, William Brandt och

Nils NilssoD, rektor GuDnar Hellsten, studerande Jatr Johnsson, vice-

,diriektör TorsteD Andersson m. fl.
I samarbete med FISB genomfördes en kurs betitlad "Sätta bo -66".
Kursen, som omfattade 5 studiebesök, samlade ett 30 -tal deltagare.
Programmet upptog en presentatiou av kooperativ bostadsproduktion'
bosåttningsförs1ag och familjeekonomi. Studiebesök gjordes hos cerl
Andersson, MöbelhalleD, Domus och Gamla Sparbanken'
Tillsammans med Kristtra Socialdemokratis ka Gruppen arrangerades
trc offentliga föreläsningar under säsongen. Sålunda föreläste om-
budsman Sigfrid Wikström, Södertälje, över ämnet "Jämlikhet genom

solidaritet" och redaktör lBgvar Laxvik om "Samfund och samhälle" 4
på höstterminen, F örfattare; Bo -Ivar Nilsson höll på vårterminen en fl'
föreläsuilg betitlad "Bibelns vattenvägar".

Under rubriken "Teatens - tidens spegel'- arrangerades tillsamman
med Stadsteatern och Stadsbiblioteket två söndagsföreläsDingar på

teatern, I anslutning ti11 Brechts "Mor Courage och heDnes barn" före -
läste redaktör Henrik Sjögren om Brechts liv och diktning under ru- ri
brikeu "Courage och kriget". Teaterchefen Per Sjöstrand kompletterade ' !:
Sjögrens fram;tällning genom att läsa valda Brechtdikter. Kring Lud-
vig-Uolbergs "Jeppe" fbieläste f örfattåren Per -Eric Wahlund, Uppsala'
inför en stor och tacksam Publik,

En speciell serie om L2 träffat kring ämnet "Hälsingborg förr och nu"
arrangerades för de synskadade uDder höst-och vårtermiDerna. Serien
redovisas närmare unäer rubriken "verksamheten för de synskadade".

10



I kursverksamheten "Bättre bilist" föreläste 6tudierektor Åke Carnelid
om "Höger om i trafiken". Förste polisassisteDt Carl -Arthu! futtiBge
har i samma verksamhet medverkat med fem trafiktekris ka förelås-
ningar. Röda Korschefen Harald Lindblom föreläste om "Behaudling
av trafikolycks fall" .

I samarbete med FCO och Arbetarekommunen arrangerades i Stads -
{l bibliotekets hörsal en föreläBDing betitlad "Murar eller samarbete i' Europa". Generalkonsul Sven Backluud, Berlin, medverkade som före-

läsare, ABF:S stråkkvintett iDledde med kvartettmusik av Mozart,
Härutöver har ens kilda föleläsDingar fijr studiecirtlar och medlems -
orga[isationer aDordnats i berydalde omfuttning.

.la lillcrlluru?lonicnorg

Säsorgens litteraturaftnar i samarbete med Stadsbiblioteket har bjudit
på en Elias Sehlstedtafton under medverkal av stadsbibliotekarie BeDgt
Flallvik och sångaren Lars B.Jönason, deD nya lyriken pr-esenterades
av författama Ake Hodell, Jarl Flammarberg och Sonja Äkesson. Ett
samtal mellan den danske förfuttareD FiDn Methliug och den svegrske
kollegau Lars Söderberg ingick som en del av den Dansk-sve;ska
bokutställfngen i bibliotekets foaj6. SkådespelanB Kerstin Widgren
och Jan Sjödin medverkade i en lyris k -musikalis k aftoD. Författa-
rinnau Gumel Linde roade en förtjust publik med ett kåseri om sina
fantasifigurer och chefledaktör tlarry HjörDe avslutade vårens litte-
raturarrangemang med att inför fullsatt hörsal kåsera om sina "Även-
tyr i tidninga rnas värld".

Ulrlillnin$yrrlr!lDhGlcll

Den numera traditionella samli[gsutställningen "HöstsaloDgen" arran-
gerades på UtställningEområdet Gröningen under tiden 19 sept - 3
oktobe!, Ett 25-tal medlemmar i "Nordvästeu" medverkade med må-
leri - grafik - skulptur och keramiska alster. I samband med utställ-

- 
ningen visades skisser och förslag till lek6kdpture!, vilka deltagit
i eo tävling arrangerad av Svens ka Riksbygens. Professor Sven-
Ingvar Andersson höIl en uppmärksammad föreläsniDg om "KoDst i
offentlig miljö" inför ert huudratal besökare. Trädgårdsarkjtet L-O.
Ericssotr preseDterade tävlingsbidragen i lekskulpturtävliDgeD. Ut -
ställnlngen hade god besöksfrekveos och stadens skolor gjorde gläd-

^ 
jande många studiebesök, För utstzillDiDgeDs e6tetiska arraDgemang

l'- svarade museiintendent L-C. Kindström.
Tillsamman med Hätsingborgs KoDstförening och Stadsbiblioteket ar-
rangerades i bibliotekets foaje den 14 - 30 oktober eD utställning
betitlad "Internationell grafik"- Tio interDationellt kända grafiker
från Impremerie Clot, Paris, deltog med ett 25-tal grafiska blad.
Amanuens Margareta Hanssou svarade för utst:illnitrgeDs "hängning"
och presentationen av de utställande grafikerna.
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I staden verksamma pressfotografer inbjöds till en fototävlan i Stads -
bibliotekets foaj€ den 12 - 22 iä talj under mottot "Ogonblicket räddat
åt framtiden'. Ett tiotal pressfotografer utställde tillsamman drygt
7o-talet bilder. PubtikomrÖstningen om bästa bild fick ett mycket
stort deltagande och fotografeD Jan Aldosso! utsågs av d:lnl pub-

lika jury Jo* ".gt 
t och viDnare av en 9 dagarsresa till Rhen -

tvtoseiområdet. Fru Dagny Johansson vann Thormod Larsens litografi
i lottdragningen bland rostiedlar som avgivits på- vimande bild' Ar-
ra,rgema-ng"t- genomfördes i samarbete med Stadsmus€et och Stads-
biblioteket.
Tillsamman med öresundsrådet och Stadsbiblioteket åDordnades i bib-
liotekets foaje under tiden 26 jallrati till den 12 februari en utställ-
Ding betitlad "Dansk bokkonst under 60-talet". Utställningen \oT- ,tF
pleiterades med ett urval skisser och teckninga! av den kände bok- -fl
illustratören Ebbe Sadolin, Danmark.

I samarbete med F N -föreningen gelomfördes i vecka! 2l -26 mars en
utställning om UNICEF och dess verksamhet. En utsökt kollektion
FN-frimälken ur filatelisten Torsten Wahlströms samlingar kom-
pletterade utställningen.
Unto löllcr i trafikl nutillir
För sjätte året i följd arrangerades i samarbete med Orkesterföre-
ningen och med benäget bistånd av Riks konsertbyrån "Unga löften i
s veirskt musiHiv" Konlerten, som ägde rum i Konserthuset söndagen
den 6 mars, inleddes med ouvertyren till Rossinis "Askungen" under
Raimer Miedels dirigentskap. Sångsolisten, Christer Sol6n, framförde
ariorna "UDauraamorosa" ur Mozarts "Cosi fan tutte", Verdis "Parmi
veder le lagrime" ur "Rigoletto", Lenskis aria ur "Eugen Onegin" av
Tjaikovskifsamt "Blomsterarian" ur "Carmer" av Bizet. Som avslut-
ntrg gavs Franz Schuberts 5:e symfoni, B-dur.

Såvä1 dirigent som solist har, trots sio ungdom, elr synne-rligen meri-
terande musikalisk bakgrund och visade sig vid detta tillfälle mer än

väl förtjäna epitetet " unga töften". S'
frllcloruntcn!tl
I samarbete med ABF:s Skrånedistrikt genomfördes ett teaterarrange -
mang för studieorganisatörer söndageD den l0 oktober å Stadsteaten'
Depairtementsrådei Roland Pålsson höll ett j.uledniugsanllörånde undei
ruiriken "Vårt ansvar för kulturdistributionen ' ' 

-Ea fullsatt teater /tf
såg därefter skandinavietrpremiären på "Vittne mot sig själv"'

Söndagen den 23 januari upprepades arrangemanget- då redaktör Hen-
rik Sj6grel inledde med föreläsningen "Courage och krigeC' och tea-
terchefän Per Sjöstrand reciterade ett urval av Brechts pacifistlska
dikter. Föreställningen "Mor Courage och hentres barn" avslutade
arrangemanget,
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Avdelni_ngeng abormemang hos Stadsteatern omfattar liksom tidigare
tre kvällar för pensionärerna och en kväll för ABF:S och Uö:s ledare.
Ett specialabonnemanghar anordnats för de synskadade, Härutöver har
avdelningen arrangerat tre teaterreso! till Malmö, nämligen ,'Å ett
sånt härligt krig", "Hello Dolly" och "Läderlappen".

gr1f {r den;ygo5laviska danstruppen Polet auangerades en föreställningi P:a Realskolans aula risdagen den 29 mars. Inför välbesatt salon[
framträdde 20-mannatruppen med ett tvåtimmarsprogram med folk-
sånger, folkmusik och daDs f!ån skilda landskap t Jugoslavien. Med-
arrangörer var de tre folkdanslagen i Hälsingborg.

str!- och nulihlrkonh.lalt
4llirco- tidigare intar avdelningens sång- och musikverksamhet en

frams kjuten position i dell samlade verksamheten,

Antalet musikcirklar visar i år en ökning av inte mindre än Il8 st,
huvudsakligen instrumentalgTupper,

Musikförskolor drivs förutom på Räå och Karl Krooksgatan nu även
på fritidsgårdarna på Elineberg och Ringstorp, Ledarituror för dessa
är Gunnel Andersson och Ulla Andersson.
En intresseundersökning i musikcirklarna under hösten resulteradei bildandet av en ungdomskör. Som ledare för denna fungerar tians
Adrielsson.

En aruran ny aktivitet på det vokala området utgör en ambitiöst ar-
betande jazz-sånggrupp, vilken består av 5 livinnliga och 4 man-
liga ungdomar under Tuwe Anderssons ledarskap.
Bernt Sjumesson har med framgång bedrivit undervisning i modern
arrangering, som också var ett nytt ämne i avdelningens musik-
verksamhet.

Orkesterverksamheten har ytterligare ökat och den gångna säsongen
utgör en av de mest uppmärksammade på flera år. Härvid bör sär-
skilt framhållas Vaktparadens hedersamma framträdande vid musik-
festivalen i Neerpelt, Belgien och Musikföreningers 20-årsjubileum
och turn6 i Tyskland.

ABF:s ungdomsensemble har liksom tidigaie varit flitigt engagerad

t\ och ABF:s studieorkester har framträtt med ett flertal konseiter.

En lyckosam satsning visade sig bildandet av Vaktparadens trum-
korps vara. De f5 pojkarna i 9-lO-årsåldern giorde iucc€ redan vid
sitt första framträdande tillsammans med Vaktparaden i Kalmar den
30 mars, Trumkorpset utgtir en viktig rekryteringskälla för Vakt-
paraden vilken, liksom alla ungdomsorkestrar, ofta drabbas av gene -
rationsväxlingax.
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Samtliga ensembler har stått till medlemsorgadsationernas, stadens
organisationers och institutioners tjän6t i mycket stor utstleckning.

Sång- och musikvelksamhetens sammanlagt 324 cirklar samlade
2.539 deltagare vilka arbetade 8. 195 lektionstimmar, Avdelningens
estetiske medarbetare, Bertil Rehnborg, har svarat för verksam-
hetens pedagogiska och organisatoriska arbete.

llcdlanror!oniroliorarnor y!rkronhcl

Till ABF är 7l organisationer anslutna, därav 32 fackliga organisa-
tioner. De övriga är ideellt anslutna och omfatta! politiska och ideella
organisationer. Den samlade studieverksamheten inom dessa organisa -
tioner har omfattat 216 studiecirklar med 2.400 deltagare. Den fack -
ligt - politiskt - ekonomiska ämnessektorn har haft huvudparten av
verksamhetetr eller I3I cirklar med 1.177 deltagare,

Avdelningens verksamhet i Radiouniversitetets undervisDing i Svensk
och utländsk statskunskap har fö1jts av ett 15 -tal deltagare. Dessa
har tidigare fö1jt den svenska delen och under hösten övergått till dell
utländska. Den sammanhållning som präglar dessa grupper är före-
dömlig och visar sig ge resultat i form av avlagda prov. För att
underlätta för deltagarna har avdelningen under våren anordnat en
förlängd veckoslutskurs omfattande den utläldska delen. En liknande
kommer att hållas för den svenska deleD under den kommaode sä-
songen. Under oktober målad anordnade avdelningen, på uppdrag av
Radiouniversitetet, två förlängda veckoslutsseminarier för statsve-
tarnå. Des6a blev mycket uppskattade av deltagare och seminarie-
ledning.

Avdelningen har varit medlemsorganisationena behjälplig vid an-
ordnandet av inter4a kurser och arrangemang av olika slag, Speciellt
i kampanjen kring Träffpunkt A har en liv1ig aktivitet vadt märkbar.

Under året har även allt fler av orgadsationerna själv el1er i sam-
arbetemedABF anordnat förlängda veckosluts - eller 2 -dagarskurser.
Avtals- och arbetarskyddsfrågor har dominerat denna verksamhet, Så-
lunda hai Sv. Elektrikerförbundets avd.4, Sv, Transportarb. förbun-
dets avd. 14 och Sv. Fabriksarb. förbundets avd. I genomfört sådana
arbeta rs kydds kurser: med tillfredställande resultat. Metalls avd.3I,
Statstjänarkartellen, Kommunals avd. Toch Elektrikerförbundets avd. 4
har genomfört internatkurser i iDterna facHiga frågor. De fackligt
juridiska kurserna har rönt stort intresse. Tre sådana kurser har
genomförts med dllfredställande deltagarantal. Fabriks avd. I anord-
nade i såmarbete med ABF 3 kvällars aktivitet för sina studieorga-
nisatörer och studieombud klitrg förbuDdsmatelialet "Studier för oss".
Delu|a verksamhet omfaftade ett 30-tal studieiDtresserade ombud inom
Fabriks 6toravdelning i staden.
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Under rubriken "Introduktion - lnformation" arrangerade Sv. Kommunal -
arb. förb:s avdelningar 7 oct. 4O samt Statens Sjukhuspersonalsförb.
avd. 20 tillsamman med ABF en uppmärksammad dagskonferens i
Sj uks köters kes kolans aula. Landstingsförbundsordf. A. Enmark, sek-
reterare Herbert Scharin och ombudsman Sune Perssor medverkade.
Ett 60-tal representanter från skilda personalkategorier deltog i kon-

{\ferercen.' En heldags konferens fö! SSU och yngre fackföre4ingsmedlemmar an-
ordnades söndagen den 17 april. Konfereuaen, som hade rubriken
"Ungt Rådslag -66", upptog fritidsfrågorna i Hälsingborg och hade
som inledare ldrottsnämndens ordf. Nils Callius, ombudsman Eric
Graneli, Ungdomsstyrelsens ordf. Lage Lundström och instruktör

.fctista Hubinette. Inemot 40 unga representanter åhörde och grupp-
arbetade kring konferenstemat.

Drndolrö]rYCrkromh.lar

Utöver tidigare nämnda föreläsnings - och teaterverksamhet för pen-
sionärer har en omfattande gruppverksamhet bedrivits på olika platser
i staden. Sålunda har ungdoms - och flitidsgärdarna utryttjats för dag-
kurser och teaterverksamhet. Studiecirklar i litteratur, film, teater,
sårlg och sömnad har varit i livlig verksamhet förutom hobbygrupper
i olika stadsdelar.

Urder veckan I7 - 21 maj deltog ett 80-tal pensioträrer i resor till
Småland resp. östergötland. Resorna lades upp av Resos hälsingborgs -
avdelnillg och rönte stor uppskattning bland deltagarna. Som rese-
ledare fungerade Bertil Rehnborg och Kjell Kailsson för östgöta-
turen samt Ragnar Hermansson för Smålandsturen. Under den på-
gående vårterminen har pensionärerna sparat till eII ny femdagars -
resa, denna gång till Värmland.

AYcrltqnh.lcn lör dc ryntkodod!
!

För de syrckadade i Hälsingborg med omnejd arrangerades en före-
läsnings - och dis kussionssede om Hälsiugborgs kulturella ochpolitiska
vardag förr och nu. I den långa serien om tolv sammanträden med-
verkade intendent L-G, Kindström, rektor Karl Salomonsson, skåde-

- sDelare Willv Keidser, instruktör Gösta Hiibinette, stadsbibliotekarie
fnBå"gt Ftallvii och sångaren Tor Svensson, folkskollärare Harry Per-

born, redaktör Allan Selge, författaren Bo-Ivar Nilsson, Kyrkoherde
Gunnar Stenberg, braudchefen Olle Arvidsson, rektor Gunnar Hellsten
och stadsdirektör Börje Skarstedt.

Ett specialabonnemarg av Holbergs pjäs "Jeppe på berget" uppskatta-
des livligt av de syrckadade i och omkring staden. Joel Mod€n har
varit avdelningen behjälplig med de praktiska arrangemangen.
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Yctltqnrh.lcn pt 3:lo crio tiulhur

I samarbete med sjukhusledningel har en omfattande fritids - och
gruppverksamhet bedrivits för patienterna på S:a Maria siukhus.
l ett 20-tal studiecilklar har studier bedrivits i engelska, matematik,
maskinskrivning, hemkunskap, porslinsmålning, teckning och målning
samt personlig hygien.

Y..lromhclcr llilsintborgr törtrfrdroorloll

I likhet med tidigare år har avdelningen i samarbete med fångvårds -
direktionen bedrivit studieverksamhet för internerna vid anstalten.

Förutom korrespondens studier i skilda ämnen har det bedrivits studier^
i eugelska, mate;atik samt studietelxdk. Tillsynslärare Stig J. Svens -ff
son har fungerat som rådgivare och studieledare.

Yc*t.nh.l.n yid Förcnin$n llcngttdlt

Samarbetet med Föreningen Hemgårdar har uuder året fungerat frik-
tioDsfritt. Sålunda har ett 50-tal studiecirklar i företxädesvis prak-
tiska och estetiska ämnen arbetat i villa Skalet. Christer Svinhufvud
har på ett förtjänstfullt sätt orgadserat verksamheten medan ABF:s
expeditiou har svarat för admidstration och service.
llol idrog

Av statsmedel har avdelningen erhållit föIja[de anslag:

Till studiecirklarna och fritidsgrupperna I75,300: - och till instruktions -
verksamheten kronor 2. 000:-.

Ionllunoll o loi

Av kommunala medel har avdelningen för 6iD studiecirkel -, kurs - och
föreläsningsverksamhet erhållit anslagi enlighet med gällaDde kommu-
nala normer. Under verksamhetsåret har uppburits kronor 186.065: -,
ABF:s och TBV:S Bamarbetskommitte har erhållit kronor 2.500: - för
kostnader i samband med Höstsalong -65.

För den förståelse och uppskattning som stadens myndighetgr härige -
nom visat ABF -avdelningen framför dess stvrelse sitt vördsamma tack,

lidrog lrtn lörclog i rlodci

Asea ... ........... 2001'
AB Skrinebryggerier . ,.. .. ... 20O:-
Bageliförentugen Ettan... .... 250:-
llSB .... .......... 25Ot-
Nya Sparbanken i Hälsingborg ..... .... 100:-
Rederiaktiebolaget Tratrsmadn ... . .. . . 150: -
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500: -
200: -
100: -

Verkstadsaktiebolaget MekaDo ......... 50:-
S:a kronor 2.000: -

För värdefullt ekonomiskt bistånd uttalar avdelningen till ovan nämnda
fl toretag sitt varma tack.

STUTOTD

verksamhetsåret 1965 - 66 iruebär för ABF:g hälsingborgsavdelning
i alla avseeDde ett rekordår, Studiecirklarnås antål har ökat från
fjolårets 659 tiu 785. ökniuge! är genomgående inom samtliga äm-

finesgrenar med en starkare tendens inom de humanistiska ämnena.
' Det i fjolårets verksamhetsbe!ättelse omträmnda studielokalbehovet

har ytterligare acceutuerats. Till studiecirkelverksamheten skall
läggas en låug rad kurser och fiireläsnilgar. Här skall dessutom
noteras en markant ökning av autalet. utstä1lDingar, dä! avdelningen
medverkat som arlaDgör, t. ex, utstälhingar av internåtionell grafik,
dans k bokkoDst undet 60-ta1et, bästa preesfotografbilden uDder 1965
och FN-frimärken. Uppmärksammade arrangemang har också anord-
nats i samarbete med Filminstitutet, Rikskonserter och Jugoslaviska
Turistbyrån.
Allt detta är glädjande, men må det tillåtas styrel€en aft uttala en
vedjan infö! den kommande studiesesongen; låt oss hjälpas åt att öka
och fördjupa studierna !öratrde de nordis ka och interDatioDellå frå-
gorna. ökade kuDskåper om Dära och fjärran grarnar kaD iDnebära
ökad mänsklig förståelee, något som vi alla måste stläva efter.

Liksom tidigare år har det givande samarbetet med olika itrom stadel
verksamma kulturilstitutioler och orgaDisationer varit av 6tor om-
fattning.

Reymersholms Gamla Industri AB ,.,,.
Sparbanker i Hälsingborg
Statteua Iuköps förening ,.

Studieorganisatörer, cilkelledare och lårare har alla nedlagt eft upp-
offraDde och re8ultatgivande arbete och styrelsen vill till alla dessa
medarbetare uttåla sh atltring och sitt tack,

Utan det ekonomiska stöd avdeldngen fått mottaga frå! myndigheter,
medlemsorganisationer och Rtretåg i ståden, hade verksamhetel icke
tillnärrielsevis kurråt få nuvaraDde omtattDing, För detta ekonomiska

ö stöd ber avdelningsstyrelse! få framföre sitt uppriktiga tåck.

Hälsingborg i maj

Stig l. Soenssot

Etic Guttoutton

lohn lohansson

1966.

Stig Ftedriton

Allafl Stfim

Lennart Lartson

Hans Adrielsson

Lennart Ebbertten

Olle Borg
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lrttuttl 0r€rrrlltl0tlr
TiU ABF :s hälsilgborgsavdelning är nedanstående factf iga, politiska
och ideellå organisationer anslutna, Under verksamhetsåret har dessa
medlemsorgånisationer tillsammaus erlagt 38. 323:06 i stadgeenliga
medlemsavgifte!.

locllil! orllrlxllcmr!
Svenska BeHädnadsarbetareförbundet avdelning 6
Svens ka Bleck- & Plåtslagareförbundet avdelning 4
Svenska Bokbirdareförbundets avd. Hälsingborg
Svenska Byggaadsarbetareföxbundets avdelning 4
Svenska Elektrikerförbundets avdelning 4
Svenska Fabriksarbetarefdrbundets avdelning I
Svens ka Fastighetsarbetareförbundets avdelDing 7
Svenska Frisörarbetareförbundets avdelning 14
HandelsaDstäl1das förbunds avdelning 6
Svens ka Järnvägsmannaförbundets avdelning 32
Svens ka Järnvägsmannafölbundets avdelning I l0
SveDska Järnvägsmannaförbundets avdelning 169
Svens ka Järnvägsmannaförbundets avdelning 312
Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 7
Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 40
Sverska Livsmedelsaxbetareförbundets avdelning 2
Sven6ka Metallindustrialbetareförbundets avdelning 31
Svenska Mueikerförbundets avdelniDg 5
Svens ka Målareförbundets avdelning 4
Svenska Postförbundets avdelning II
Sko- & Läderirdustriarbetareförbundets avd. 3
S vens ka Skorstens fejeriarbetareförbundets avd, 3
Statens Sjukhuspersonalsförbunds avdelning 20
Svens ka Teleförbundets avdelning 10
Svenska Teleförbundets avdeldng I02
Svens ka Textilarbetareförbundets avdelning 22
Svenska Transportarbetareförbundets avdelning 14
Svenska Träindustriarbetareförbuudets avd. Malmöhus sekt' Hbg.
TullmaDnaförbundets hälsingborgsavdelDirg
Typografiska föreDingen
Litografis ka föreniDgen
Vävlagareförbundets hälsingborgsavdelning
Fac kliga Centlalorganisationen

Dolill o ol$ritolionet:

Hälsingborgs Arbetare kommuD
Hälsingborgs Kommunistiska Arbetarekommun
Hälsingborgs Norra Socialdemokratiska KvinnoHubb
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Hälsingborg8 Socialdemokratiska Kvinnoklubb
' Råå Socialdemokratiska KviDnoklubb

Elinebergs Socialdemokratiska Kvinnotf ubb
Råå - Ramlösa Socialdemokratiska sällskap
Socialdemokratis ka föreningen
Kristna Socialdemokratiska gruppen

- samarbets krets en av SSU
flssu - Etiueberg

SSU - Ringstorp
SSU - Hälsingborgsklubben
SSU - UNIK

ldcclh orgqritltion.r:

DHR:S södra distrik
DHR:s lokalavdelning
FöreDingen för As tma -411e rgi
Folkdansens Värurer
Föredngen för Hjärt- & Lungsjuka
F ritids kl ubben Lyckan
Fritidsklubben Vis kiöjden
Fritidsklubben Tapilen - Zobeln
Hälsingborgs S kydds s amaritförening
Häls ingborgs F reds förening
Eskilsminne Kooperativa Kviuogille
Hälsingborgs Kooperativa Kvinnogille
HäIsingborgs Ostra Kooperativa Kvinnogille
Hälsingborgs Korporationsidrottsförbund
Häls ingborgs ldrotts föreniug
Hobbykl ubben Pantern

,\Idrottsföreningen Kamraterna
\. KoloniföreDilgarras Samorgalisation

La Espero, FIäls iDgbo rgs Espera[tosiillskap
Luggudegillet
MaDsköre[ liarmoni
Man6köreD LyraD

t\Motormåtrl]ens Hel ny kte rhets fö rbund
'l }lälsingborgs Nykte rhets fö rbund

Nordvästra S kånes Bi odlare fö relitrg
Nya Frimärks Hubben
Sverck Tr?idgårdsungdom
Håils ingborgs Pens i onZtrs föreDi-og
Tretorn Koustklubb
Unga örnar

r9



Sftddrr:

Kåills katte r
S tipendiefoud
Inteckningsl ån
Värdemins kningar
JubileumsiDsamliugen ...,.
Förskott å statsbidrag
Magnarpslotteriet .........
Eget kapital

Krolor

Kortaal*:

Avskrivdngar, inventarier
debitorer

Löner och arvoden .

Expeditionskostnader. . . . .

Lo kal kos tnade r
Studiecixklarla
Kurser och föreläsdngar
S tudiepropaganda
Stipendier, anslag, årcavgifter ......
Organisation, infolmation
Ovxig verksamhet,......
Fastighetskostnader, Magnarp

Kronor

rIrEmr^DsrErIIIErsE ;0r
YlrkoDhcMrcl

AVDELNINGE N]S EKONOMISKA

3.360: --
I00: - -

r0. 900: - -
34.I25: --
4.370:- -

6r. 814:60
76.97 L:26
70.733167

L42-374t53

VINST. OCH

20. 66Ot42
2O3t - -

115. 381: - -
17,9L4:.63
6O.722:39

299. 163:.O3
45.5I8:50
r5.596:r0
21.885:90
6.35r:98

29.638:55
l. 530:55

634.566:05

AVDELNINGENS EKONOMISKA

24IrS6
88147

373:17
66:.96

r. 864:r3
6. L54:69

58. 500: - -
30. 000: - -

560: - -
3.842:05

4

Ft,

Ting&4er t

Kassa ....
Postgiro ..
Checkrä kning
Bankgiro .

Sv. Kreditbank
övriga banker
Magrarp .

Inventarier
Aktier och andelar .

Diverse debitorer ..,....

Kronor r0r.69I:03



ÄtI:t [lll1[6!0tcS YDlt [6
ttal- rtaå

STÄLLNING DBN T MAJ T965

o
Tilgåagar:

Kassa .,
Postgiro,
Checkräkd!g
BaDkgiro .

S-veriges Kreditbar,k ......,.,
Ovriga bauker
Magnarp .

lnveDtarier
Aktier och andelar ..
Diverse debitoler

Kronor

427tL7
952:27
355t22

2. 497 t69
39.585:40
2O.254:.10
58.500:--
L7.995:24

560: - -
L,247144

142 - 37 4tS3

FöRLUSTKONIO
bfiler:
Statsbidrag
Kommunalt anslag . .

Ovriga anslag
Medlemsavgifter
Cirkelavgifter
Kursavgifter
Rältor ...,,
övrig verksamhet,,.....
Arets förlust

^
\

Kronor

STÄLLMNG DEN 30 APRIL T96'6

SWt:
Källs kattet
Stipeudiefond
Intec kdngsl ån
Värdemins kringar
Jubileums ins amlingen .... ..,,.
Div, kreditorer
Magna rps I otte riet
Eget kapital

239.l15:--
r86. 065: - -

2.000: --
38.323:06

I09. 012:69
28. 472:30
2.282t45

r8. 692:55
I0.603: --

634.566:05

9.57O: - -
I00: - -

9.7OO: - -
34.l25t- -
4.37O:--

25.83O:92
17.864144

L30i67

Kronor 101.691:03



llrirolcmot ullölciar

UnderteckDade revisorer, vilka grarckatABF:s hälsiDgborgEavdelnings
räkenskaper, har fuurit dessa rått och väl förda, ålla poster styrkta
med vedelbörliga verifikationer aamt i övereDsatemmelse med pro-
tokoll, vilka vi iagit del av. Den kontanta kåssan, bankhaldlingar och
postgiro har kontrollerats utan aDmårlrfngal.

Vi föreslå! därför att styreisen beviljas alavarsfrihet ftt! den tid
revisioDen omfattar.

Hails iugborg i juui 1966

Etic löuson Helga Hetmanston Hany Nordqaist

Revisorer

Stadsrevisionens i Hälsingborg utsedde revisor, ingeDiör Thure
Bolme!, har gralskat avdelDiugens räkeDskaper.

o
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FON

ALLT FLER OCH FLER HAR

FUNNIT

ABF:s TlDl{11{G

SIR ET
[ÄS- oth PHSVÄRD

Tidni[gen som utkommer med

l0 nummer per år kostar 12: -

För ABF -medlem 9: -

Prenurnerolion kqn göror ge.

nom ABF:: exp. Folkeh hur, lel.
tl&r9 - 12&vr.
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boktlckP

kontonsoffsetP
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FOR EDRA

TRYCKSAKER
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T MAGNARPSGÅRDEN
lisser i rommorfosro Biörkhoserlr-3 km'no.i om Sloldervikens siolron oörden5
huvudbvoonod inrvmner förelösninqsol,
iomlinds: och söllakopsrum, tyro 3-bödd*
rum. tdk, molsol soni persondlrum Des3_
utom finns en onnerbvqqnod innehållon-
de I0-12 sönoDlo!ser.
Moonorosoördåi ör idealisk för s&völ
lön;re ioä kortore beiöt. I mån ov ur-
rvmire r:nder 5ommormånoderno finn'
det f,öilishet l;ll seme,tervi5lelse

I UTFIYKTSIIIÅT
cenom sill vockro loqe och trivsommo
omoivninq, ned möilish€l t;ll ovkopp-
lino-. ör MoonorD5qården €ll ldmpliql ul-
fl)k'rsmö1. Käffe seweros efler förbeslöll-

FöRHYRNING GENOM ABF:s EXPEDITION,

FOIKETS HUs, HATSINGBORG, TEt. II 46 99

I KURSER & KONFERENSER

Modnorosdården. som ör vinrerbonod och
är ;lie;ldod, slår öppen för kurser och
konfeienser under helo örel. Förelör
ninossol och söllskop Lm ör utmörklo
lok;ler tör förelö5ninqor, konferenser,
oruooorbeten och övrioa hilh610nde ok-
ii"ii;t". Mdr seruero<- i sombcnd med
klrser och konferenser efler förb€släll-
ning,

r TAGERIIV
MocnorosoErden lömoor rio öven för
min-dre tö-qer. Tomte; qer Jrrymme för
co 20 löll och somlidisl plols för löoeF
livels övriod okliv;leier. Omqivninqen
qer desurom nöilishet lill 5port- och
kiluflstöv'insor.
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Tryclt I konrorsorrser på NP v€rken 
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