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Naslovna strana:
Salvador Dalí

(Figueras, 11.5.1904. - Figueras,
23.1.1989.)

Porträtt av Gala med två lammkotletter i
jämvikt på axeln, 1933, olja på trä,

8,5 x 6,5 cm
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St. Petersburg (FL), samling E. och A.
Reynolds Morse, permanent lån till

Salvador Dalí Museum
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ABF kommer att hålla ett stort arrange-
mang med namnet ”Ordet Fritt” i Jön-

köping den 13 - 15 juni 2002.
Arrangemanget kommer att ha en utställ-

ningsdel ”Folkbildningsmässan” och en se-
minariedel. Målsättningen är att samla 3000
deltagare.

På Folkbildningsmässan finns möjlighet att,
tillsammans med andra, visa upp sig och sin
verksamhet i en monter. Vill man ha en egen
monter kostar det 1 200:-/km2. Om intresse finns
kan vi ordna en gemensam monter för de som
vill visa upp något intressant från sitt förbunds
verksamhetsområde. På Folkbildningsmässan
finns också två scener där teater, sång, musik,
debattinlägg m m kan presenteras. Det finns
också möjlighet att visa upp utställningar. Det
vore trevligt om invandrarorganisationerna
ville delta på Ordet Fritt!

Målgrupp för arrangemanget är dels
ABF:are från hela landet, alla våra medlems-
organisationer och de vi har samarbetsavtal
med - ca 100 organisationer. Detta Ordet Fritt
gör vi i samarbete med LO, vars ordförande
utnämnt 2002 till ett ”Folkbildningsår”.

Hör av er till undertecknad om ni har frå-
gor, via mail: berndt.carlborg@abf.se eller

ORDET FRITT
Var med och for-
ma den framtida
folkbildningen!

på tel. 08-613 50 34
Med vänlig hälsning
Arbetarnas Bildningsförbund, Förbund-

sexpeditionen
Berndt Carlborg, Ansvarig för integra-

tionsverksamheten

Under dagarna tre
får du uppleva:

• En folkbildnings- och utbildnings-
mässa med mängder av pedagogiska
och metodiska tips och idéer.

• Möten med olika utbildningsanor-
dnare.

• Möten med olika materialproducenter,
allt ifrån förlag till e-learning-företag.

• Många intressanta seminarier och idé-
diskussioner/debatter om folkbildning
i framtiden.

• Utställningar och den nya teknikens
roll i kunskapsbildningen.

• Mängder av kulturaktiviteter.
• Utflykt till Visingsö i Vättern med

”mångtida upplevelser”.
• ABF:s 90-årskalas.
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