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Studiecirkel med ABF

På det senaste medlemsmötet informerade ABF om möjligheten att starta studiecirklar. Om man är minst tre personer
som träffas minst tre gånger kan man registrera en studiecirkel hos ABF. Man kan träffas på någon av ABF:s lokaler eller på DHR:s lokaler som Sommarhemmet eller kansliet. Andra lokaler som ni känner till är också möjliga och man kan
också träffas hemma hos varandra.
ABF kan i vissa fall tillhandahålla någon kunnig ledare men i andra fall bestämmer gruppen vem som ska stå som ansvarig studiecirkelledare. ABF kan också stå till tjänst med
handledning.
På medlemsmötet kom det några förslag på ämnen som du kan se här.

–

–
–
–

–

–

Smartphone – telefon. Hur man använder en modern intelligent telefons alla möjligheter som internet mm.
Datorkurs. Internet i vardagen.
Släktforskning.
Läs och res. I en sådan kurs läser gruppen om ett resmål som sedan kan besö
kas. Resmål bestäms senare tillsammans med gruppen.
Musiklyssnarcirkel. Det lyssnas på musik och pratas. Vilken musik som man
skall lyssna på bestäms tillsammans med gruppen.
Bokcirkel. Bok bestäms tillsammans med gruppen.

På medlemsmötet antecknade flera sitt intresse för ovanstående studiecirklar på en lista.
Du som är intresserad kan meddela Jenny på kansliet så kommer du med på listan.
Lämna också gärna flera förslag på ämnen till studiecirklar.
Studiecirklarna är tänkta att starta till hösten.

Lars-Erik Johansson

F

Midsommarafton vid Sjöstugan

redagen den 19 juni firar vi traditionsenlig midsommarafton vid
Sjöstugan. Den som kan och vill är välkommen redan vid lunchtaget.
Tag med matsäck, kaffe brygger vi gemensamt.
Det är många sysslor som ska fixas innan Majstångenska resas vid
15-tiden. Det är mycket jobb, att få till den lika fin som tidigare år!
Hemgårdens Folkdanslag gör sin uppvisning ca. 16.00
Efter dansen serveras sill och potatis med gräddfil och gräslök,
smörgås, läsk eller lättöl. Senare serveras det kaffe med kaka.

Det hela är gratis för alla våra medlemmar och även assistenter!
Anmälan senast den 16 juni.

