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ASTRONOMI
ABF Sydvästra Skåne
ABF Sydvästra Skåne har verksamhet i tre kommuner Trelleborg, Svedala och Vellinge. Huvudkontoret ligger i
Trelleborg. Lokalkontor finns i Svedala på Storgatan 25.
Vi är nio anställda som arbetar med allt från verksamhet
med studiecirklar och kulturarrangemang till administration och ekonomi. Titta gärna in hos oss, så berättar
vi mer om vad vi kan erbjuda!

Människans vistelse i rymden
är full av fantastiska prestationer och hisnande dramatik!
Kan detta vara något för dig?

»» Resmål Rymden
Nyhet!

TRÄDGÅRD
Bästa
presenten:
ge bort
en cirkel!

Är du intresserad av natur och
miljö? Har du egen trädgård?
Då skall du skaffa dig bin. Ett
par samhällen räcker för att du
skall få njuta av egen honung
på frukostbordet.

»» Biodling (vt 2020)
»» Beskär dina fruktträd
och bärbuskar

Nyhet!

»» Måleri: olja, akryl &
akvarell (vt 2020)

Föreläsningar när du vill
Nu kan du titta på föreläsningar och debatter
i soffan, vid köksbordet eller på bussen. På
www.abfplay.se hittar du filmade föreläsningar från hela landet. Ett växande arkiv
med kunskap och spännande röster - rakt in i
din dator eller mobiltelefon.
Följ oss på Facebook
facebook.com/abfsydvastraskane

Vi har estetisk verksamhet på Sjöviksvägen 2.
Där kan vi erbjuda glasfusing, porslinsmålning
och keramik i en inspirerande miljö.
ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND
ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är Sveriges största studie
förbund. Vi finns över hela Sverige. Varje år deltar mer än en halv
miljon svenskar i våra studiecirklar.Lika många besöker våra föreläs
ningar och kulturarrangemang. Läs mer på www.abf.se

Lär dig vika böcker i olika
tekniker. Eller kanske vill du
lära dig att snickra? Vi vill ge
dig möjlighet till delaktighet
och eget skapande!

»» Bokkonst - bokvikning
»» Träslöjd
»» Bokvikning och broderi
»» Rakubränning
Nyhet!

För mer information ring
Alex 0410-482 64.

»» Keramik
»» Glasfusing
»» Porslinsmålning

LITTERATUR & SPRÅK

Fritt experimentellt skapande
där du tillsammans med ledaren diskuterar vilken teknik
som passar ditt uttryckssätt.
Du kan måla i olja, akryl eller
akvarell.

På abf.se kan du enkelt hitta en studiecirkel
eller kurs som passar dig. Sök efter cirklar i
ditt närområde, klicka dig fram genom fler än
20 ämneskategorier, anmäl dig direkt på nätet.

HANTVERK

HÄLSA & LIVSSTIL
Yin yoga är en lugn och meditativ yogaform där fokus ligger på kroppens bindvävnad,
leder och ligament. Anmäl
dig till någon utav våra hälsaoch livsstils cirklar!

»» Är du nyfiken på Yinyoga
»» Våga tala!
»» Måla med mindfulness

DANS & MUSIK
Vill du lära dig dansa, sjunga,
eller spela ett instrument?
Anmäl dig nu!

»» Bugg - nybörjare
»» Akustisk gitarr nybörjare
»» Akustisk gitarr fortsättning

FOTO

MÅLERI

Kurser och studiecirklar

»» Sy Nytt - Lär dig grunderna inom sömnad
»» Bildväv fritt skapande

MATLAGNING
Lär dig göra ett gott och hälsosamt vegetariskt julbord.
Du kan även lära dig om Raw
food bakverk.

»» Vegetariskt Julbord
»» Raw food bakning
Nyhet!

SÖMNAD
& HANDARBETE

Jodå, visst hinner du läsa!
Kom med i någon av våra läsecirklar eller var med och starta en ny. Eller kanske vill du
lära dig ett nytt språk?

»» Latin för nybörjare
»» Teckenspråk
»» Litteraturcirkel
»» Engelska nybörjare
»» Engelska fortsättning
»» Tyska nybörjare
»» Tyska lätt konversation
»» Tyska fortsättning
»» Franska nybörjare
»» Franska fortsättning
»» Spanska nybörjare
»» Spanska fortsättning
»» Spanska för seniorer
»» Arabiska nybörjare
Nyhet!

Lär dig hantera din digitala
systemkamera och bli en bättre fotograf.

»» Foto digitalt nybörjare
»» Foto digitalt fortsättning

EXPEDITIONSTIDER
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Stängt
09.30-12.00
13.00-16.30
13.00-16.30
09.30-12.00

Post- och besöksadress:
ABF Sydvästra Skåne
Gasverksgatan 3 b
231 52 Trelleborg
Telefon: 0410-482 60
E-post:
info.sydvastraskane@abf.se
Hemsida:
www.sydvastraskane.abf.se

Vill du kunna forma och sy
dina egna kläder? Vill du skapa din egen klädstil då är detta cirkeln för dig.

Anmäl dig
direkt!
Cirkeln startar
så fort den är
fulltecknad

PSYKOLOGI & FAMILJ
»» Läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi
För mer information:
ring 0410-482 60.

SLÄKTFORSKNING
Lär dig komma igång med
släktforskning, söka, tyda och
dokumentera.

»» Släktforskning nybörjare
»» Släktforskning fortsättning

LSS
Vi vänder oss främst till dig
som har en funktionsnedsättning och som omfattas av
LSS.
För mer information:
ring 0410-482 60.

ARBETARRÖRELSENS
ARKIV
Mängder med värdefullt material finns att tillgå för den
kunskapstörstande. Allt från
fotografier till diverse skrifter, tidningsurklipp, fanor, affischer etc, från slutet av
1800-talet fram till idag.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

På Garvaregården hittar du
Arbetarrörelsens Arkiv samt
utställningslokal där vi kontinuerligt bokar olika utställningar.
Bokning av Garvaregården:
Christel Winberg
tel. 0410-418 29
christel.winberg@abf.se

Utställningar
Etablerade och erkända bildkonstnärer, grafiker, keramiker såväl som amatörer och
studiecirklar har under årens
lopp medverkat till många
uppskattade utställningar.

Öppettider:
Måndag: 13.00-16.00
Tisdag - fredag: 9.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Expeditionstider:
Onsdag : 9.30 - 16.30
Torsdag : 9.30 - 16.30
Lunchstängt: 12.00 - 13.00

Besöksadress:
Storgatan 25
233 31 Svedala

Postadress:
ABF Sydvästra Skåne
Gasverksgatan 3 b
231 52 Trelleborg
Telefon:
0410-482 62 & 0410-482 67
E-Post:
info.sydvastraskane@abf.se
Hemsida:
www.sydvastraskane.abf.se

IT & SOCIALA MEDIER

PSYKOLOGI & FAMILJ

Inom datorkunskap kan vi erbjuda ett urval av cirklar både
till dig som är nybörjare och
inte har några kunskaper alls
såväl som till dig som redan
kan en del.

»» Läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi

»» Data nybörjare
»» Data fortsättning
»» Koll på din smartphone
»» Sociala medier nybörjare
»» Sociala medier fortsättning

Hösten 2019:
14/9-5/10 - Emma Björklund Måleri
12-26/10 - Karina Simonsson Måleri
28/10-2/11 - Kärnans dagverksamhet
9-15/11 - Arkivens Dag, Tema:
”Gömt eller glömt”
30/11-8/12 - En kreativ förening

Besöksadress:
Hamngatan 4, 2 våningen
231 42 Trelleborg
tel. 0410-418 29

Svedala
»»

GARVAREGÅRDEN

Våren 2020:
8-29/2 - Marjorie Chamillard Måleri
10-19/4 - Elin Abelin och Britta
Leverin - Måleri och keramik
24/4-8/5 - Trelleborgs skolor Återbruk, Tema ”Fåglar”
16/5-6/6 - Gert Lundstedt Teckning och måleri

»» Klädsömnad/Design/Tillskärning
»» Lappteknik

TRÄDGÅRD
Är du intresserad av natur
och miljö? Har du egen trädgård? Då kommer här kanske
en cirkel för dig.

»» Beskär dina fruktträd
och bärbuskar

SPRÅK
Vill du lära dig ett nytt språk?

»» Franska lätt konversation
»» Italienska nybörjare
»» Italienska fortsättning
»» Engelska nybörjare
»» Engelska fortsättning
»» Tyska för nybörjare
»» Tyska fortsättning
»» Spanska nybörjare
»» Spanska konversation

För mer information:
ring 0410-482 60.

SÖMNAD
& HANDARBETE
Vill du kunna forma och sy
dina egna kläder?!

»» Sycirkel - sy dina egna
kläder

SLÄKTFORSKNING
Lär dig komma igång med
släktforskning, söka, tyda och
dokumentera.

»» Släktforskning nybörjare
»» Släktforskning fortsättning

MUSIK & FILM
Vill du lära dig att spela ett
instrument?
Eller vill du kanske veta lite
mer om 1940-2000 talets filmoch musikhistoria?

»» Ukulele
»» Film- och musikhistoria

ANMÄL DIG ENKELT TILL VÅRA CIRKLAR VIA VÅR HEMSIDA: www.sydvastraskane.abf.se ELLER RING VARDAGAR: 0410-482 60
ABF Avdelningens namn www.abf.se

Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se

Nyhet!

KL.7 är ett samarbete mellan

ABF Sydvästra Skåne och
Trelleborgs bibliotek.
Måndag 16 september

Språkcafé

Cirkelledareutveckling

Kom och prata svenska. Vi
tar upp aktuella ämnen som
kan vara bra för dig som är
ny i Sverige.
Detta blir samtidigt en möjlighet till kulturutbyte och
utveckling. Alla är välkomna, även du som
redan kan svenska.

Kostnadsfritt erbjuder vi dig
att genomgå cirkelledareutbildning på 15 studietimmar.
Du får inblick i ABF:s syn på
folkbildning, pedagogiska
tips, idéer och metoder.

- ”Förintelsens ögonvittne” -

Svedala Bibliotek:

Lea Gleitman berättar sin

Onsdagar kl.15.30-17.30

historia -

Ett samarbete mellan ABF
Sydvästra Skåne, Svedala
Bibliotek och volontärer i
Svedala.

Torsdag 10 oktober

- ”Ett år utan skor” Familjen Veber Torsdag 31 oktober

- ”Där har du inte heller varit”
- Per Erik Tell Tisdag 19 november

- ”Från pojkdröm till verklighet - en frilansmusikers resa”
- Mathias Venge -

Språkcafé i Trelleborg
För mer information:
ring: 0410-482 60
mail: info.sydvastraskane@
abf.se

Måndag 9 december

- ”Lars Yngve håller truten”
- Lars Yngve -

Trelleborgs Comedy Club

En bok för alla
Som ett led i vårt arbete med
läsfrämjande verksamhet är
vi ombud för en En bok för alla.
Välkommen in på vår exedition och ta del av vårt utbud
av böcker.

är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun, Trelleborgs
Bibliotek och ABF Sydvästra
Skåne. Häng med på Trelleborgs roligaste kvällar med
komiker från hela Sverige.
Andra fredagen varje månad
kl.19.00 på biblioteket i Trelleborg:
den 13 september
den 11 oktober
den 8 november
den 13 december

Vill du bli
cirkelledare?
Kontakta oss på:
0410-482 60

Hösten 2019:
5 x 3 studietimmar
Trelleborg start måndag den 23/9
kl.18.00-20.30

Våren 2020:
5 x 3 studietimmar
- ring för mer info 0410-482 60 -

Bra att veta
Anmäl dig per telefon, e-post eller via www.sydvastraskane.abf.
se. Anmälan är bindande.
Du har rätt att avboka cirkeln tre

FUNKTIONSUTBILDNINGAR
Vi anordnar också
funktionsutbildningar
för våra medlems- och
samarbetsorganisatio
ner, så som ordförandeutbildning, styrelseutveckling med mera.
Ta kontakt med oss för
mer information!
Tel: 0410-482 60

dagar före cirkelstart. Om du
avanmäler dig senare än tre
dagar före cirkelstart debiteras
en avgift motsvarande halva
cirkelavgiften. Vid avbokning
när cirkeln redan har startat är
du skyldig att betala full kursavgift. Om du måste avbryta
cirkeln på grund av varaktigt
studiehinder som sjukdom eller
flyttat från orten betalar du för
de gånger du deltagit samt en
administrationsavgift.
Cirklarna startar så snart de är

fulltecknade om inget annat
anges.
En studietimme = 45 minuter.
Kallelse sker per post/e-post

Studera med din förening
Vi anordnar också studier
tillsammans med våra medlems- och samarbetsorga
nisationer
Både stora och små före
ningar behöver studera ge
mensamt för att utvecklas.
Ta kontakt med oss om du
har en idé!
Tel: 0410-482 60

minst en vecka före cirkelstart.
Avgiften Du får inbetalnings-

kort tillsammans med kallelsen.
I avgiften ingår inte kostnader
för studie- och arbetsmaterial.
• De flesta fackföreningar ger
bidrag till ABFs cirklar. Ta
kontakt med din fackexpedition.
Välkommen att deltaga!

Se våra övriga
kulturarrangemang på
vår hemsida:
sydvastraskane.abf.se

ANMÄL DIG VIA VÅR HEMSIDA: www.sydvastraskane.abf.se

