
Time Out
Nr 2-2022/Årg. 34

OFFICIELLT ORGAN FÖR HALLANDS PARASPORTFÖRBUND

återstartskonferens

framtidsforum

framtidens
parasportkonferens

Hallands parasportförbund
välkomnar en ny medlem - 
Halmstad Wakeboardklubb

Special olympic school
day i friidrott äntligen
tillbaka



Time Out nr 4/201526

          

www.halmstad.se
Tel 035-13 70 00

www.laholm.se
Tel 0430-150 00

Vi Stöder 
handikappidrotten i Halland

www.kungsbacka.se
Tel 0300-83 40 00

www.varberg.se 
Tel 0340-880 00

www.falkenberg.se
Tel 0346-88 60 00 

www.hylte.se
Tel 0345-180 00

Varberg

          

www.halmstad.se
Tel 035-13 70 00

Vi Stöder 
parasporten i Halland

www.varberg.se 
Tel 0340-880 00

www.hylte.se
Tel 0345-180 00

Varberg

www.laholm.se
Tel 0430-150 00



3Time Out nr 2/2022

Ledare 5

Rolling Penguins - Sverigeserie 
säsongen är över 6

Framtidens Parasportkonferens 7

Hallands Parasportförbund 
välkomnar en ny medlem 9

Framtidsforum 9

Special Olympic School day i 
friidrott äntligen tillbaka 10

Rapport från Special Olympic 
School day i friidrott 12

Årets förening 2021
Varbergs Parasport  14

Årets aktiv 2021 Mattias Nicholson  
Varbergs Parasport 15 

Krönika 16

Årets ledare 2021 Lennart Halgren 
HGIF Tre Hjärtan 17

Hallands Parasportförbunds 
återstartkonferens  18

Inbjudan till DM i 
utomhusboccia 2022 19 
Anmälningsblankett  till DM i 
utomhusboccia 2022 20

Gotti Gott Gott sidan 21

Skolinformation 22

Tävlingskalender 24

Ur innehåll

Hallands Parasportförbund
• Redaktionen:
 Peter Malmberg
 Alexandra Velegi

• Ansvarig utgivare:
 Leif Andersson
 Hallands Parasportförbund
 Ryttarevägen 18 B
 302 62 Halmstad
 e-post:  
 hallands.parasportforbund@telia.com
 www.parasport.se/Distrikt/Halland

• Konsulent:
 Peter Malmberg  
 0708-97 07 87

• Besöksadress:
 Ryttarevägen 18 B
 302 62 Halmstad

• Utgivningsmånad:
 Juni 2022

• Annonsavdelning:
 031-91 47 60 

• Orginal:
 Monica Georgsson

77

1010

1212



4 Time Out nr 2/2022

AB Ilmonte 
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www.specialkarosser.se

VI STÖDER PARASPORTEN I HALLAND
 

 
Ulf Järphag 
Ordförande 
Hallands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna 
Halland 
 
 
Nyss hemkommen från Riksidrottsforum 
i Falun far tankarna omkring i huvudet.  
Svensk idrott har bestämt sig för att 
staka ut vägen mot en förnyad 
idrottsrörelse 2025. Förnyad både till 
innehåll och form. I grunden handlar 
arbetet om att fler människor ska kunna 
och vilja hålla på med idrott i 
föreningsregi, under hela livet, och att 
den verksamhet som bedrivs ska vara 
schysst. Ett arbete som jag tycker är 
viktigt, väl underbyggt och med en hög 
relevans. Det verkar också vara väl 
förankrat hos våra olika 
idrottsorganisationer.  
     Det finns flera delar och 
ställningstaganden i de mål och 
strategiska områden som finns i planen 
för "Idrott 2025", vart och ett skulle 
kunna fylla flera ledarspalter. Idag vill 
jag lyfta fram ett sådant område. I 
svensk idrotts verksamhetsidé fastslås 
att "vi bedriver idrott i föreningar....". 
Just detta, att vi poängterar Föreningen 
som en utgångspunkt för idrott, tycker 
jag är glädjande, och avgörande. 
Idrott handlar för mig om mycket mer än 
den fysiska aktiviteten, träningen och 
tävlingen. Många av oss kan ordna 

träning och fysisk aktivitet utan en 
förening. Vi kan motionera på egen 
hand, i sällskap med en grupp bekanta, 
eller på en privat eller kommunal 
anläggning.  
Men - att få en plats i ett sammanhang 
ihop med andra, att utan vinstintressen 
och genom det ideella ledarskapet göra 
att det blir ekonomiskt möjligt för alla att 
vara med, att samlas i den egna lokalen, 
att tillsammans med andra medlemmar 
göra stora och små insatser för 
föreningen, att få vara med och påverka, 
att få möta nya och olika människor i en 
familjär miljö - det händer i en 
idrottsförening. 
     Efter att ha vuxit upp i ett litet 
samhälle där idrottsföreningen var den 
självklara samlingspunkten har jag bott 
på ett antal olika platser. På samtliga har 
det varit genom idrottsföreningar som 
jag lärt känna nya människor, kunnat 
utöva idrott, sett mina barn få nya 
kompisar, fått vara med och vara en del 
av gemenskapen som tränare, 
tipspromenadsarrangör, festdeltagare, 
julgransförsäljare och en massa annat. 
Jag tror att bland alla människor jag 
känner, har bekantskapen i nio fall av tio 
direkt eller indirekt sitt ursprung i  idrott 
och föreningsliv. Det sociala kapital som 
idrottsföreningen utgör är något vi ska 
fortsätta att ta på allvar. Jag tror att vi 
är fel ute om vi i våra föreningar 
försöker skapa "kundrelationer" med 
våra medlemmar, om vi börjar sälja 
tjänster, eller om vi säger att 
föreningsformen är oviktig, "bara vi rör 
på oss". I stället tror jag att vi ska 
fortsätta arbeta för att göra det enkelt, 
tillgängligt och engagerande att vara 
medlem i våra idrottsföreningar. 
     Det är en bit kvar innan det är en 
fullständig sanning att idrotten och 
idrottsföreningen är för alla. Vi har 
fortfarande grupper som av olika 
anledningar inte når in till, eller känner 
sig helt välkomna i idrottsrörelsen. Här 
behöver vi tillsammans, föreningar, 
special- och distriktsförbund, SISU 
Idrottsutbildarna och  andra, t ex i form 
av övriga civilsamhället, offentlig sektor 
och näringsliv, hjälpas åt för öka 
förutsättningarna för att alla kan ges 
möjlighet att vara med.    
 
När jag skriver detta har jag den 
brittiska rockgruppen Oasis i hörlurarna. 
Det är brötigt och bullrigt ibland, men 

Drivaggregat till brukare och vårdare som förenklar vardagen!
Decon  |  Södra Ekeryd 115  |  31483 Hyltebruk  | 0345-40880  

 www.decon.se  |  info@decon.se

Creating Freedom!
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Leif Andersson  
ordförande, HGIF Tre Hjärtan, Halmstad

Våra framtidsdrömmar
Ute blommar syrenerna och sprider en ljuv 
doft i trädgården. Vi går mot sommaren. En 
skön tid med många möjligheter till uteaktivi-
teter. En tid då jag vill njuta av det som natu-
ren erbjuder oss. Men det är också en tid då vi 
får inspiration att titta framåt. Vad ska vi göra 
i höst? Vilka aktiviteter ska jag ägna mig åt? 
Vad erbjuds som passar mig och min ekonomi? 
Ser vi till våra olika föreningar som arbetar 
med målgruppen personer med funktionsva-
riationer så finns det ett rikt smörgåsbord som 
borde passa alla.
Sommaren är också en tid för framtidsplane-
ring.
I september är det val till våra beslutande 
församlingar, som riksdag, regioner och kom-
muner.
Vilka frågor kommer de olika partierna att 
driva som gagna vår målgrupp och som kom-
mer att förbättra villkoren och levnadsbeting-

elserna för personer med funktionsvariatio-
ner. Tyvärr har de senaste åren varit fyllda 
med nedskärningar och besparingskrav som 
knappast skapar en god arbetsmiljö för alla 
som arbetar inom omsorgsverksamheten. 
Personalnedskärningar gör det också svårt för 
personal att följa med på idrottsaktiviteter. 
Även om många av våra medlemmar klara 
av situationer som de är vana vid så kan det 
ibland inträffa saker som inte ska inträffa.
Ett exempel som kan illustrerar vad som kan 
hända, är när en av våra medlemmar steg på 
fel buss som var på väg till Eslöv i stället för 
att spela bowlingen i Båstad. Tack vare en 
engagerad kvinna i den andra föreningen kun-
de vår medlem sättas i en taxi som hon följde 
med i så att han kom till sin bowling. Detta 
visar också hur viktigt det är att det finns 
medmänniskor som är beredda att ge ett stöd 
när behov uppstår
Motsatsen  är när kommunala politiker säger 
att de är positiva till vår verksamhet men 
sedan finner ett antal skäl till att säga nej till 
vår önskan att få en ny bowlinghall i Halmstad. 
Det har nu gått sju år sedan vår dåvarande 
bowlinghall lades ned. Trots löften på positiv 
behandling är det nu tredje gången man 
stoppar möjligheter till en bowlinghall. Vill 
man att sporten ska dö ut? Ska vi lägga ner 
verksamheten? Bowling är en sport för både 
unga och äldre, en sport för alla åldrar, både 
för amatörer och elitspelare.
När socialförvaltningen i Halmstad administre-
rade fritidsverksamhet var det lätt att nå ut till 
olika målgrupper. När sedan verksamhet lades 
ut på gruppboendena och våra föreningar så 
uppstod ett antal hinder via sekretesslagstift-
ningen som innebar att det inte blev lika lätt 
att nå ut med vårt budskap. Dessutom har vi 
ett antal personer som inte har tillgång till den 
digitala tekniken vilket gör det svårt att på ett 
smidigt sätt nå ut med vårt budskap
Ett annat hinder som vi arbetar med är att 
rekrytera engagerade ledare för vår verksam-
het.  I våra olika ideella föreningar ställer ofta 
föräldrarna upp som ledare så länge vi prata 
om barn och ungdomsverksamhet, men när 
sedan ungdomarna blev lite äldre så kanske 
de tar över ledarskapet för de yngre. För våra 
målgrupper sker inte detta. Vår uppgift är att 
skapa förutsättningar för ett livslångt idrottan-
de som ger glädje, kamratskap och stimulans 
för våra medlemmar.
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Rolling Penguins - Sverigeserie säsongen 
är över
Text: Mats Andersson och Andreas Bild: Andreas Andersson

Sverigeserie-säsongen är över. 

Det är med tacksamhet när en hel säsong är 
genomförd efter pandemin, i helgen avslutades 
säsongen med slutspel. 

Egentligen är värdet i att säsongen gick att 
genomföra den största vinsten. Vi vann till slut 
mot pandemin.   
Vi i Rolling Penguins hade förhoppningar om 
att vinna någon av matcherna i slutspelet, 
men vi kan konstatera att vi inte kom upp i 
den potentiella standard som vi har. Eskilstuna 
som stod för värdskapet mötte oss med snöka-
os men vi lämnade staden i sol och vårvärme.   
Ett stort plus i Eskilstuna som gör helgerna 

väldigt roliga och lärorika är att lagen bor på 
samma hotell, vilket gör att vi får vara tillsam-
mans och lära känna varandra lagen emellan.

Eskilstuna bjuder också på parkettgolv att spe-
la på och det är lättare att köra på än mattan 
vi är vana vid.   
Det blev ingen överraskning att Eskilstuna 
vann finalen för de har spelat bra hela säsong-
en. Stort grattis till dem!   
Vi ser tillbaka på en säsong där vi äntligen 
vann våra två första matcher, men även fått 
en hel del att fundera på och slipa på under 
sommaren och sensommaren innan den nya 
säsongen startar. 
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Framtidens Parasportkonferens
Text och foto: Peter Malmberg

I mitten av juni arrangerade Svenska 
Parasportförbundet en konferens med 
namnet ”Framtidens Parasport” i Malmö i 
samband med att Special Olympic Games 
arrangerades där. Från förbundet deltog 
ordförande Leif Andersson, vice ordföran-
de Anja Malming och idrottskonsulenten 
Peter Malmberg

Syftet med konferensen var tredelad:

• Lära av och inspireras av andra länders 
arbete med parasportutveckling 

• Skapa relationer mellan Parasportför-
bundets idrottskommittéer, Special 
Distriktsförbund (SDF) och inbjudna 
specialidrottsförbund

• Lära mer om Special Olympics – strate-
gier, program och möjligheter.

För att konferensen skulle uppfylla dessa syf-
ten hade personer från Nederländerna, Finland 
och Norge bjudits in. Dessa fick berätta om 
deras arbete med det vi kallar inkludering. 
Länderna har kommit olika långt och ett med-
skick från representanterna var att skynda 
långsamt.

För att uppnå det andra syftet med konfe-
rensen hade representanter från andra speci-
alidrottsförbund bjudits in. Under en förmid-
dag diskturade vi sedan hur vi tillsammans 
på bästa sätt kan arbete för utvecklingen av 
Parasport i Sverige. 

Det tredje syftet uppfylldes genom att vi var 
och tittade på Special Olympic Games. I sam-
band med det fick vi även veta mer om divi-
sionering och Healthy Athletes.
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Anja Malming från Parasport Halland
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Hallands Parasportförbund välkomnar en ny medlem - Halmstad 
Wakeboardklubb
Halmstad Wakeboard klubb är en förening som driver anlägg-
ningen Halmstad Wake Park i kolbrottet, Grötvik. 

Medlemmarna tränar och tävlar i framförallt wakeboard, men 
även andra typer av vattensporter. Vår verksamhet bedrivs ffa 
under vår/sommar-halvåret med träning och tävling i wakepar-
ken. 
Vi har som mål att inkludera alla i föreningen, oavsett kön, 
ålder eller funktion. Våra medlemmar är allt ifrån nybörjare 
till Sverige- och världs-elit. Vi anordnar tävlingar årligen, 

dels klubbmästerskap, dels distriktstävlingar men även svenska rikstävlingar såsom Swedish 
Wakepark Tour och i år 2020, SM i wakeboard under SM-veckan i Halmstad.

Källa: https://fri.halmstad.se/forening

Efter flera år då människor inte har kun-
nat mötas, behöver vi nu få människor att 
engagera sig i föreningslivet och folkbild-
ningsverksamhet igen. 

Vi behöver både se framåt och blicka bakåt för 
att få nytt tänk, engagemang och glädje. Få 
nya perspektiv och inspireras tillsammans med 
andra kring föreningsengagemang och vilka 
möjligheter som finns framöver.
Framtids forum arrangerades 31:a Maj på lax-
butiken i Heberg.

Framtidsforumet hade temat återstart och rik-
tade sig till föreningar som behöver lite inspi-

ration och uppmuntran att komma igång igen 
efter pandemin – kanske på andra sätt än tidi-
gare.
Kvällen inleddes med en föreläsning Torbjörn 
Lagergren, inspiratör och tidigare funktions-
rättskonsulent i Halmstad kommun. Han tog 
oss med på en intressant tidsresa utifrån hans 
erfarenheter.

Dramalogen bjöd på ett seminarium som foku-
serades på att få oss att se möjligheter att 
känna inspiration nu när föreningens verksam-
het drar igång igen. 

Framtidsforum
Text: Leif Andersson, ordf. Hallands Parasportföbund

19Time Out nr 2/2019

Namn Klubb Poäng Placering

2-manna Lagspel

Sven-Erik Jonsson Linköping Parasport 33 Guld

Sten-Åke Svensson

Carina Thore (reserv)

Lennart Hallgren HGIF Tre Hjärtan Lag 3 26 Silver

Ola Larsson

Bernt Persson Borlänge MIK Lag 1 24 Brons

Siw Engwall

Gunnel Ohlsson HGIF Tre Hjärtan Lag 2 17

Annelie Ek

Fannie Jansdotter Nybro HIF 15

Eva Haraldsson

Patrik Yfer Borlänge MIK Lag 2 7

Anders Broman

Per Anders Bengtsson HGIF Tre Hjärtan Lag 1 1

Christer Johansson

Namn Klubb Poäng Placering

3-manna Lagspel

Jens Nilsson IF Gutakampen 18 Guld

Per Pettersson

Tommy Ohlander

May-Greth Gustafsson Nybro HIF 10 Silver

Lennart Karlsson

Nils-Erik Karlsson

Hannah Warenborn HI Falkenberg 5 Brons

Lars Johansson

Mattias Warenborn

Elisabeth Johansson (Reserv)

Gunni Jonsson Växjö HIF 1

Ulrika Fridén

Kenneth Jonsson

Telefon fabrik & kontor 035-19 12 00
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Special Olympic School Day i friidrott 
var efter ett tre år ofrivilligt uppehåll, 
på grund av pandemin, äntligen tillbaka. 
Rekordmånga elever hade anmält sig till 
idrottsdagen.

När Hallands Parasportförbund i samarbete 
med Katrinebergs Folkhögskola och barn- och 
fritidsprogrammet på Falkenbergs gymna-
sieskola äntligen kunde genomföra special 
olympic school day i friidrott för särskolans 
mellan- och högstadium var intresset rekord-
stort.  Cirka 170 elever från särskolor runt 
om i Halland som tampades om medaljerna. 
Eleverna kunde välja att tävla i 60m, 100m, 
400m, höjdhopp, längdhopp, kula eller tre-
kamp. Funktionärsstaben bestod av elever 
från elever på Katrinebergs Folkhögskola och 
elever från barn- och fritidsprogrammet på 

Falkenbergs gymnasieskola. Idrottsdagen var 
ett led i deras Parasportutbildning. 

Efter en hel dags tävlande med många fina 
prestationer av samtliga deltagare vanns 
den totala skolkampen av Kollaskolan från 
Kungsbacka. För att vinna skolkampen är det 
viktigt att skolan har så många pallplatser som 
möjligt.

Nu väntar närmast lite sommarledighet och till 
hösten är vi tillbaka med bl.a. en fotbollsturne-
ring för särskolorna.

Slutligen vill vi, Hallands Parasportförbund, 
tacka eleverna från Katrinebergs Folkhögskola 
och Falkenbergs Gymnasieskola, alla deltagare 
och ledare. TACK ALLA!

Special Olympic School day i friidrott 
äntligen tillbaka
Text och foto: Peter Malmberg
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Två veckor efter Special Olympic School 
day i friidrott genomförde förbundet 
ytterligare en Special Olympic School 
day. Denna gång på Katrinebergs 
Folkhögskola.

Idrottsdagen började med att samtliga del-
tagare hälsades välkomna. Därefter delades 
dessa in i tre grupper. Sedan fick deltagarna 
gå runt och prova på tre olika aktiviteter. 

Dessa var;
- Boccia. 
-Fotboll. 
-Kasta ärtpåsar.

Dagen avslutades med pris- och 
diplomutdelning.

Denna Special Olympic School day skiljer sig 
från våra två andra idrottsdagar på så sätt 

att eleverna själva får komma med förslag på 
aktiviteter och att den består av mer än en 
aktivitet. De andra två idrottsdagarna är en 
friidrottsdag och en fotbollsdag. Syftet med 
idrottsdagarna, förutom att det ska vara en 
rolig och givande upplevelsedag, är att elev-
erna skulle få möjlighet att prova på en mängd 
olika idrotter och förhoppningsvis vilja fortsätta 
med någon aktivitet i någon av våra föreningar.

Funktionärer var elever från Katrinebergs 
Folkhögskola. Hallands Parasportförbund och 
Katrinebergs Folkhögskola har under många år 
haft detta fina samarbete som vi gärna ser ska 
fortsätta många år framöver.

Slutligen; ett stort tack till alla deltagare och 
funktionärer som gjorde denna dag så fantastisk!

Rapport från Special Olympic School day
Text och foto: Peter Malmberg
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Ett stort grattis! Tack!
Hur känns det? Mycket trevligt och verkligen 
hedrande. 
Varför blev ni årets förening?  Vi har försökt 
att kompensera våra medlemmar för att vi var 
tvungna att ställa in träningar och tävlingar un-
der Pandemin. 

Vi hade ett läger i augusti, ett 50-årsjubileum i 
oktober, och en Grötlunch i december.

Hur många aktiva och ledare har förening-
en? 85 aktiva medlemmar, och 17 ledare.

Vilka idrotter erbjuder ni? Boccia, bowling, 
go-kart, innebandy, simning och sportskytte. 

Vi planerar även för att starta en ridsektion 
samt en parasimskola.

Hur arbetar ni med rekrytering? Vi planerar 
för en Pararasportens dag den 21/5 på torget 
i Varberg. Där vi ska visa upp vår verksamhet. 
Vi har arbetat fram en ny informationsbroschyr 
och tryckt upp affischer att sätta upp på olika 
ställen i stan. Vi försöker också att delta på 
olika evenemang i stan för att visa att vi finns.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för 
föreningen? Rekryteringen av nya medlem-
mar och ledare, samt att försöka behålla de 
medlemmar som vi har idag, och visa för all-
mänheten att vi finns.

Hur ser ni på framtiden för föreningen? 
Den ser ljus ut nu tycker jag. 

Årets förening 2021
Varbergs Parasport 

Jenni Ek (till höger) från Varbergs Parasport ta emot priset.

Årets	förening	2021	
Varbergs	Parasport	

  

	
Jenni Ek (till höger) från Varbergs Parasport ta emot priset.  

Ett stort grattis! Tack! 

Hur känns det? Mycket trevligt och verkligen hedrande.  

Varför blev ni årets förening?  Vi har försökt att kompensera våra medlemmar för att   
vi var tvungna att ställa in träningar och tävlingar under Pandemin.  
Vi hade ett läger i augusti, ett 50-årsjubileum i oktober, och en Grötlunch i december. 
 
Hur många aktiva och ledare har föreningen? 85 aktiva medlemmar, och 17 ledare. 
 
Vilka idrotter erbjuder ni? Boccia, bowling, go-kart, innebandy, simning och sportskytte.  
Vi planerar även för att starta en ridsektion samt en parasimskola. 
 
Hur arbetar ni med rekrytering? Vi planerar för en Pararasportens dag den 21/5 på torget i 
Varberg. Där vi ska visa upp vår verksamhet. Vi har arbetat fram en ny informationsbroschyr 
och tryckt upp affischer att sätta upp på olika ställen i stan. Vi försöker också att delta på olika 
evenemang i stan för att visa att vi finns. 
 
Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för föreningen? Rekryteringen av nya medlemmar och 
ledare, samt att försöka behålla de medlemmar som vi har idag, och visa för allmänheten att 
vi finns. 

Hur ser ni på framtiden för föreningen? Den ser ljus ut nu tycker jag. 

Ing-Mari	Pettersson	
Kanslist	på	Varbergs	Parasport	
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Tävlingskalender 2020 

April
25 LG:s Trofé 2020  Halmstad/Snöstorps skytteför.
4-5 SM mattcurling  HI Falkenberg
 Special Olympic  School day   Förbundet+Katr.Folkhögkola  
Maj
 Special Olympic  School day  i friidrott Förbundet+Katr.Folkhögkola
  
Juni
6 DM i boccia ind.+lag utomhus HI Falkenberg
13-14 Laxaspelen i friidrott  IFK Halmstad 
13-14 Falkenbergsspelen i boccia HI Falkenberg
27-28 SM, boccia, ute HGIF Tre hjärtan

Juli
 Halmstads Laxacup Halmstads BK
   
Augusti
 DM i friidrott utomhus Hallands friidrottsförbund
  
September 
 Special Olympic school day i fotboll Förbundet+Katr.Folkhögskola
5    DM luftvapenskytte                  Varbergs Parasport
19 DM mattcurling HI Falkenberg
  
Oktober
10 Hallandsserien mattcurling lag 
 omg 1-2            HGIF Tre Hjärtan

November
7 Falkenbergsspelen, curling HI Falkenberg
 Göteborg Open  Göteborgs HIF

OBS! Tänk på att skicka ut inbjudan till tävling senast sex veckor i förväg!

Traverskranar

Skensystem

Svängkranar

Lintelfrar

Kättingtelfrar

Specialkranar

Moderniseringar

Underhåll

Utbildning

Säkra och 
ekonomiska lyft
JJ GRUPPEN gör allt från att ta fram kravspecifikationer 
och ritningsunderlag till att leverera nyckelfärdiga 
anläggningar och tillhandahålla heltäckande serviceavtal. 
Läs mer på www.jjgruppen.se
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Först av allt, ett stort grattis! 
Hur känns det? Bra
Namn (fullständigt): Mattias Nicholson
Ålder: 28

Familj: Pappa Philip, mamma Elisabeth, syster 
Linnéa, bröder Alex och Daniel

 
Gör helst en ledig dag: Simma, promenera
Tre saker man alltid hittar i ditt i kylskåp: 
Mjölk, Yoghurt, vatten

Prylar du inte kan undvara: Datorn
Är du morgontrött? Lite
Så om någon bestämmer en tid med dig 
klockan sex på morgonen, kommer du i 
tid då: Ja
Är du punktlig: Ja
Har du gjort bort dig rejält någon gång: 
Nej
Idrottsbakgrund: Ingen

I samband med årsmöte delades ett antal stipendium ut. 
Här följer en presentation av stipendiaterna.

Årets aktiv 2021
Mattias Nicholson 
Varbergs Parasport
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Tävlingskalender 2020 

April
25 LG:s Trofé 2020  Halmstad/Snöstorps skytteför.
4-5 SM mattcurling  HI Falkenberg
 Special Olympic  School day   Förbundet+Katr.Folkhögkola  
Maj
 Special Olympic  School day  i friidrott Förbundet+Katr.Folkhögkola
  
Juni
6 DM i boccia ind.+lag utomhus HI Falkenberg
13-14 Laxaspelen i friidrott  IFK Halmstad 
13-14 Falkenbergsspelen i boccia HI Falkenberg
27-28 SM, boccia, ute HGIF Tre hjärtan

Juli
 Halmstads Laxacup Halmstads BK
   
Augusti
 DM i friidrott utomhus Hallands friidrottsförbund
  
September 
 Special Olympic school day i fotboll Förbundet+Katr.Folkhögskola
5    DM luftvapenskytte                  Varbergs Parasport
19 DM mattcurling HI Falkenberg
  
Oktober
10 Hallandsserien mattcurling lag 
 omg 1-2            HGIF Tre Hjärtan

November
7 Falkenbergsspelen, curling HI Falkenberg
 Göteborg Open  Göteborgs HIF

OBS! Tänk på att skicka ut inbjudan till tävling senast sex veckor i förväg!

Traverskranar

Skensystem

Svängkranar

Lintelfrar

Kättingtelfrar

Specialkranar

Moderniseringar

Underhåll

Utbildning

Säkra och 
ekonomiska lyft
JJ GRUPPEN gör allt från att ta fram kravspecifikationer 
och ritningsunderlag till att leverera nyckelfärdiga 
anläggningar och tillhandahålla heltäckande serviceavtal. 
Läs mer på www.jjgruppen.se
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KRÖNIKA 
av Tony Balogh
 

Alternativet till att 
leva är rena döden
Är det kul att leva?
Det måste det ju vara för alternativet är ju 
rena döden.
Men kanske är det så att mänskligheten – trots 
allt – går framåt och går vidare även när det 
är som mörkast. 
Fast då måste man kanske börja leta efter 
ljuspunkter för att kunna lysa upp tillvaron.

Mina måndagar börjar alltid med att väckar-
klockan på mobilen ringer.
Ja, eller för att vara uppriktig, så vaknar jag 
oftast av egen kraft. Det behövs inget digitalt 
när det mest analoga slår till med full kraft: 
medelåldern. Som tonåring kunde man ju sova 
förbi lunchen men numera är ju det är helt 
omöjligt.
Den första stunden på dagen brukar jag ägna 
åt att surfa runt på diverse nyhetskanaler. En 
nyhet fick mig att haja till. I Frankrike ställde 
nämligen Freemusic Festival i Montendre i 
Bordeux i västra Frankrike in tre dagar av 
musik. Orsaken? Det var för varmt!
”Prefekturen Charente-Maritime har precis fat-
tat ett beslut om att förbjuda alla demonstra-
tioner och fritids- och idrottsaktiviteter, inklu-
sive Freemusic Festival som skulle börja nu på 

fredag. Det är med stor sorg som festivalens 
organisation just fått veta om prefekturens 
röda värmeböljalarm” skriver festivalen på sin 
Facebook.
Man jämförde med värmeböljan 2019 då tem-
peraturen i Frankrike nådde över 40 grader 
– med 42 som topp – och att den temperatu-
rerna väntades redan i juni månad.
Det är ju något alldeles oerhört märkvärdigt 
när en festival ställer in på grund av att det 
helt enkelt är f-ö-r bra väder. Eller snarare 
dåligt. För värme är ju också skadligt.

Och sedan har vi ju allt det andra som hänger 
över mänskligheten i framför allt Europa med 
ett pågående krig i Ukraina. Soldater stupar 
eller skadas, folket i övrigt lider och infrastruk-
turen förstörs.
I USA förmår inte landet, där varje medbor-
gare i snitt äger åtta (!) skjutvapen, att enas 
kring ett beslut som gör att till exempel fler 
massakrer på skolor inte behöver ske.
Och på respektive pol smälter isarna i en för-
skräckande takt.
Som om inte det vore nog gör tydligen Sanna 
Nielsen sin sista sommar som programledare 
för ”Allsång på Skansen”…men det är kanske 
något som inte har så stor negativ inverkan på 
mänskligheten.

Skämt åsido – tillståndet i världen denna den 
näst sista måndagen i juni år 2022 kan göra 
att man blir helt lipfärdig och i stort behov av 
något att muntra upp sig med.
Då kan det vara bra att kunna sin historia.
Som att människor i stunder av kris oftast 
kommer samman och att man enas om det 
som är rätt och riktigt. 
Får människor i landet i öster knas på det 
orättfärdiga i kriget faller också makten. Det 
gäller synen på vapenlagarna i USA, hur man 
ska tackla miljökrisen, hur man vårdar och 
värnar samt värderar demokrati och frihet med 
mera.
Efter några årtionden av en misstro mot kol-
lektiva lösningar börjar fler och fler inse att 
mänskligheten – historiskt men också som en 
väg för framtiden – har tagit de stora stegen 
tillsammans.
Oavsett om man står långt till vänster eller 
höger eller om man står extremt i mitten, där 
de allra flesta ändå befinner sig, så är det när 
vi alla tillsammans gör något som för mänsk-
ligheten framåt.
För egen del ska det bli riktigt kul att fortsätta 
leva ett tag till för det vore rena döden att 
inte få uppleva när mänskligheten stakar ut en 
annan väg än den som vi alla har vandrat på.
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Årets ledare 2021
Lennart Hallgren 
HGIF Tre Hjärtan

Först av allt, ett stort grattis!  

Hur känns det? Bra, det är alltid skönt att få 
uppmärksamhet för det arbete man gör.

Sen vill vi veta lite mer om året ledare 
2021:  

Namn (fullständigt): Lennart Bengt Göran 
Hallgren
Ålder:  53
Familj:  Singel
Yrke: Lokalvårdare
Kör: Cykel

Gör helst en ledig dag: På vår och sommaren 
sysslar med min kolonistuga. Sedan är jag en-
gagerad i en skytteförening och ledamot i Hy-
resgästföreningen. 

Lyssnar på: Svensktopp

Ser helst på TV: Lotta på Liseberg och olika 
underhållningsprogram

Vem skulle du bli glad över att se på läkta-
ren:  Ingen speciell, men det är alltid roligt när 
kompisarna är med

Tre saker man alltid hittar i ditt i kylskåp:  
Mjölk, ost och bröd
Prylar du inte kan undvara: TV och radio
Har du gjort något du ångrar: Nej
Är du pedant:  Lagom
Jämställd: Positiv
Har du fobier: Spindlar
Är du morgontrött: Nej
Så om någon bestämmer en tid med dig 
klockan sex på morgonen, kommer du i tid 
då: Ja
Är du punktlig: ja
Har du gjort bort dig rejält någon gång: 
Nej
Idrottsbakgrund: boccia,mattcurling och 
skytte
Till sist, vad önskar du dig mest av allt just 
nu: En varm skön sommar
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Förbundet hade bjudit in samtliga Parasportför-
eningar (17 st.) samt SRF, FUB och de SF som 
lämnat Parasport Sverige.
Inledningsvis fick deltagarna presentera sig 
och efter det fick vi lyssna på Peter Ojala som 
berättade om sin otroliga resa tillbaka till ett 
fungerande liv efter sin svåra olycka.
Magnus Grimberg från SRF informerade om de-
ras senaste verksamheter så som golf, goalball 
och vattenskidor.
FUB informerade om sin verksamhet och att 
de söker med ljus och lykta efter aktiviteter för 
sina medlemmar. 
Förhoppningsvis har deltagande föreningar ta-
git emot signalerna från SRF och FUB och att 
man i framtiden kan få till en samverkan med 
dessa och även andra handikapporganisationer.
Efter en välsmakande lunch, blev det gruppar-
bete med tema på erfarenhetsutbyte och re-
flektioner på pandemins påverkan på verksam-
heten. Vi diskuterade också hur vi bästa sätt 
kan utveckla våra föreningar utifrån dagens 
situation efter två år med restriktioner.

Minnesanteckningar
Ledarutveckling: 
Gemensamma utbildningar för ledare
Kunskap i Paraidrott
Personliga egenskaper
Kunskap om idrotten

Samverkan:
Utbytesverksamhet
Skapa kontaktnätverk 
Uppsökande verksamhet

Rekrytering av nya ledare/medlemmar:
Marknadsföring
Möten med föräldrar
Högskolor/gymnasier
Handikapporganisationer
Detta var ett urval av de mest diskuterade om-
rådena.

Jag hoppas att vi i framtiden kan skapa en 
vikänsla inom paraidrotten och att vi tillsam-
mans kan avstyra de eventuella problem som 
kan uppstå. Vi ska inte vara rädda för att gå 
över gränserna och samverka med andra. Vi 
ska heller inte vara rädda för förnyelse av vår 
egen verksamhet. Tillsammans kan vi skapa en 
strategi där vi kan leda parasporten framåt i 
Halland.
Jag hoppas att middagen som serverades efter 
konferensen föll till belåtenhet. 
Leif Andersson från Hallands Parasportförbund 
och Patrik Svärd från RF/SISU Halland tackar 
alla deltagare så mycket för en väl genomförd 
konferens.

Hallands Parasportförbunds återstartkonferens 
i samverkan med Patrik Svärd från RF/SISU Halland den 9 april på Profil Hotels Halmstad Plaza.

Text: Leif Andersson
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Under hösten 2019 ingick förbundet i ett 
arbete för att arbeta fram en gemensam 
syn på hur vi kan underlätta för barn- och 
ungdomar att kunna hålla på med flera 
olika idrotter längre upp i åldrarna. Detta 
mynnade ut i ett dokument som vår ordfö-
rande Leif Andersson skrev på i början av 
året. Totalt är det drygt tio SDF i Halland 
som skrivit på dokumentet och fler för-
väntas följa efter.

Bakgrunden till arbetet är att man i barnkon-
ventionen bland annat har skrivit att ” alla 
barn har samma rättigheter och lika värde” 
och att ”barnens bästa ska beaktas vid alla 
beslut som rör barn”. Detta skall naturligtvis 
gälla även inom idrottsrörelsen. Forskning visar 
samtidigt att allsidig träning och en god rörel-
seförståelse minskar risken för skador, samt 
att psykisk ohälsa är vanligare hos idrottare 
som specialiserar sig tidigt.

Hallands Specialidrottsförbund har därför enats 
om en överenskommelse om samsyn och sam-
verkan för ett blomstrande halländskt idrotts-
klimat. Överenskommelsen gäller i första hand 
barn och ungdomar upp till 15 år.

Syftet med överenskommelsen är att säkra 
att barnkonventionen efterlevs och att barn-
rättsperspektivet genomsyrar halländsk idrott. 
Samtidigt vill vi tillsammans motverka negativa 
effekter av tidig specialisering och verka för 
livslångt idrottande genom glädje och gemen-
skap. Överenskommelsen skapar en gemen-
sam grundsyn kring idrottande som kommer 
att leva kvar, i alla åldrar.

Samsyn och samverkan kring barn-och 
ungdomsidrotten i Halland
Text: Peter Malmberg
Foto: Katharina Nilsson

Leif Andersson, ordförande i Hallands Parasportförbund 
skriver under på samverkansavtalet.

Utprovning av ortopediska hjälpmedel i
 Halmstad 035-13 12 56
 Varberg 0340-48 15 65
 Kungsbacka 0300-131 80
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IINNBBJJUUDDAANN  
ttiillll  DDMM  ii  uuttoommhhuussbboocccciiaa  22002222  
  
  

Datum:  lördagen den 13 augusti 2022  
 
Tid:  Samling 08.30.    
 
Plats:  Sannarps IP, spelplan 3, Spikgatan Halmstad 
 
Vägbeskrivning Kommer ni från falkenberg ta avfart 44 och kör in på 

Växjövägen, sväng sedan höger in på Frennarpsvägen, därefter 
vänster på Skyttevägen, sväng sedan höger in på spikvägen,( 
ligger bakom brandstationen) 

 
Arrangörer: HGIF Tre Hjärtan, Halmstad 
 
Klasser:  Klass 3 och klass 4 individuellt och lag. 
 
Regler:  Svenska Parasportförbundets gällande bocciaregler 
  
Anmälan: Sker på bifogad blankett SENAST den 11 juli 2022. 

 
 via mail: leif43.andersson@gmail.com 
  

Anmälningsavgift: 150: -/individuell start, och 300: -/lag.  
Anmälningsavgiften betalas in på postgiro 795912-8 i samband 
med anmälan 

  Märk talongen ”DM i boccia 2022”  
 
Tävlingsdress: Är obligatorisk.  
 
Spel: Vi som har nya bocciaspel tar med ………. st .spel. 
 
Upplysning: Leif Andersson tel 0703-134780 
 
Övrigt: Tag med matsäck ingen servering på tävlingen. 
 
 
Hjärtligt välkomna 
Leif Andersson  
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Anmälningsblankett, DM boccia utomhus den 13 augusti 2022 

Förening………………………………………………………………… 

Kontaktperson………………………………………………………. 

Mail………………………………………………………………………. 

Tel………………………………………………………………………… 

 

Klass 3 individuellt 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn………………………………………………………………….. 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn………………………………………………………………….. 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn………………………………………………………………….. 

 

Klass 4 individuellt 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn………………………………………………………………….. 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn………………………………………………………………….. 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn…………………………………………………………………… 

Lag  klass 3 

Lag 1 

Namn………………………………………………………………….. 

Namn…………………………………………………………………… 

Lag 2 

Namn…………………………………………………………………… 

Namn………………………………………………………………….. 

Lag 3 
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PLÄTTAR PÅ FÄRSKPOTATIS OCH GRÄDDFIL 
Luftiga potatisplättar är gott till grillat. Serverade med rom, finhackad gräslök och kall 
gräddfil blir de också en härlig förrätt. 

Receptet gäller för 12 st 
 
Ingredienser:  
2 ägg 
250 g färskpotatis 
1 dl vetemjöl 
1 dl Arla gräddfil 
1 tsk salt 
3 msk Arla Klarifierat Smör 
 
 
Gör så här: 
Dela äggen och lägg vitorna i en bunke och gulorna i en annan. Vispa äggvitorna till ett 
löst skum. Tvätta och riv potatisen grovt. Blanda potatisen med äggulorna, mjölet, 1 dl 
gräddfil och salt. Rör till en jämn smet. Vänd ner äggvitan. Stek plättarna i smör i en 
stekpanna, ca 2 ½ min på varje sida. Strö över hackad dill och servera med resten av 
gräddfilen. 
 
 
 
 
KOKOSTOPPAR MED ANANAS 
 
En variant av klassiska kokostoppar med ananas i smeten. Dessa jättegoda kakor tar 
bara 30 min att göra. Sedan tar de högst några sekunder att äta upp! 
 
Ingredienser: 
 
50 g smält Arla Svenskt Smör 
2 ägg 
1 dl strösocker 
200 g kokosflingor  
1 dl avrunnen krossad ananas 
 
Gör så här: 

Sätt ugnen på 175°. Rör ihop alla ingredienser. Låt stå 10 min. Klicka ut smeten på en 
plåt med bakplåtspapper och forma till toppar. Grädda i mitten av ugnen ca 15 min tills 
kokostopparna börjar bli gyllenbruna. 

 
 
 

Källa: Arla Köket  
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TÄVLINGSKALENDER 2022 
(UPPDATERAD 2022-06-01) 

 

Januari  

Februari
10-13 Malmö Open FIFH Malmö 
26-27 Sverigeserien i rullstolsinnebandy (omg. 3)     Parasport Eskilstuna
  
Mars  
 DM boccia ind+lag inomhus        Falkenbergs Parasportförening 
26-27 SM mattcurling Piteå 
  
April  
9-10 Sverigeserien i rullstolsinnebandy (slutspel) Parasport Eskilstuna 
23 LG:s Trofé 2022 Halmstad/Snöstorps skytteför. 
 
  
 
Maj 
10 Special Olympic  School day  i friidrott Förbundet+Katr.Folkhögkola 
24 Special Olympic School day          Förbundet+Katr.Folkhögskola
  
Juni
18 Falkenbergsspelen i boccia        Falkenbergs Parasportförening
16-19  Special Olympic Games  Malmö

Juli 
 Halmstads Laxacup Halmstads BK
  
Augusti
13-14 DM i boccia ind.+lag utomhus HGIF Tre Hjärtan 
 
September 
3   DM luftvapenskytte                                                     Varbergs Parasport
17 DM mattcurling        Falkenbergs Parasportförening
  
Oktober 
 Special Olympic  School day  i fotboll Förbundet+Katr.Folkhögkola 
V.40 Hallandsserien mattcurling lag omg 1-2           HGIF Tre Hjärtan

November
 Falkenbergsspelen, mattcurling        Falkenbergs Parasportförening 
 Göteborg Open Göteborgs HIF

December

OBS! Tänk på att skicka ut inbjudan till tävling senast sex veckor i förväg!
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PARASPORTFÖRENINGAR I HALLANDPARASPORTFÖRENINGAR I HALLAND
PARASPORTFÖRENINGAR I HALLAND 

 
LAHOLM  

 

Höks Handikappidrott 
Stationsgatan 2, 312 30 LAHOLM 
Tel. 0430-266 73, Kanslitider: mån.-tors.10.00-13.00  
E-post:  hokshandikapp1971@gmail.com 
Hemsida: www.idrottonline.se/HoksHi-Handikappidrott 
 

HALMSTAD  

 

Halmstad BTK-Bordtennis 
Halmstad Arena, Växjövägen 11, 302 44 HALMSTAD 
Tel. 0706-12 09 13 
E-post: info@halmstadbtk.com       Hemsida: www.halmstadbtk.com 
 

 

Halmstad IBK 
Växjövägen 11, Halmstad Arena, 30244 HALMSTAD 
Tel. 035-12 99 60  
Kanslist, Tore Nilsson mobil: 0705-82 28 71 
Hemsida: www.halmstadibk.com  
    

 

HGIF Tre Hjärtan 
c/o Leif Andersson 
Andregatan 14, 302 38 HALMSTAD 
Tel. 0703-13 47 80 
E-post:hgiftrehjartan@gmail.com   
Hemsida: www.idrottonline.se/HGIFTreHjartan 
 

  

Halmstads Bågskytteförening  
C/o Mats Fehrman 
Erlandsliden 18 
302 93 Halmstad  
Tel 0706 - 94 76 23 
E-post: HalmstadBagskytteForening@gmail.com  
Hemsida: www.idrottonline.se/HalmstadsBF-Bagskytte 
 

 

Halmstads BK 
Halmstad Arena/Kombihallen 
Vid frågor: Roger Ekström, Tel. 0735-26 91 85    
E-post: roger.ekstrom66@hotmail.com   Hemsida: www.hbk.se 
Ungdomsansvarig: stefan@hbk.se 
 

 

Halmstad/Snöstorps Skytteförening  
Tel. 0702-61 79 23 
Hemsida: www.idrottonline.se/Halmstad-SnostorpSF-Sportskytte 

 

IFK Halmstad 
Sannarps IP/Kombihallen, 302 44 HALMSTAD 
E-post: kansliet@ifkhalmstad.se   Hemsida: www.ifkhalmstad.se 
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SK Laxen 
Halmstad Arena Bad, Växjövägen 11, 302 44 HALMSTAD 
Peter Pettersson 
Tel. 035-10 35 50  
E-post:   info@sklaxen.se     Hemsida:  www.sklaxen.se 
 

 

Halmstad Wakeboardklubb 
Mats Örjes 
Stenhuggerivägen 86, 302 40, Halmstad 
Tel. 0705-228222 
E-post: mats.orjes@gmail.com              Hemsida: halmstadwakepark.se 

FALKENBERG  

 

Falkenbergs Parasportförening 
Lasarettsvägen 11, 31 137 Falkenberg 
Tel. 0346-10 551, kanslitider mån.-fre. 08.00-13.00  
E-post: info@parasportfbg.se 
Hemsida: www.idrottonline.se/falkenberg/hifalkenberg-handikappidrott 
 

,  

Falkenbergs Innebandyklubb  
Bacchus väg 5, 311 77 FALKENBERG 
Tel. 0727-66 05 16, kanslitider: mån. 08.00-12.00 tis.08.00-17.00 
E-post: info@fibk.info         Hemsida: www.fibk.info 

 

Falkenbergs Simklubb 
Ulrike Feldhusen 
Havsbadsallén, 311 42 Falkenberg 
Tel. 0704-07 96 66 
E-post: kansli@falkenbergsk.se      Hemsida: www.falkenbergsk.se 
 

 

Falkenbergs Idrottsklubb 
Box 72, 311 21 Falkenberg 
E-post: info@fik.se               Hemsida: www.fik.se 

VARBERG  

 

Unite People FC 
Klastorps By 2, 432 91 VARBERG 
Tel. 0736-79 58 99 fax 736795899 
E-post: parasport@upfc.se. Hemsida: www.unitepeople.se 

 

Varbergs Parasport 
Västra Vallgatan 19, 432 45 VARBERG 
Tel. 072-549 31 00. Kanslitider: 07.00 - 15.00 
E-post: kansli@vbgparasport.se Hemsida: www.vhi.se 

 

Capricorn IC 
Krabbes väg 6 A, 432 52 VARBERG 
Tel. 0340-21 93 13   Kanslitider: mån. 09.00-14.00, tors. 13.00-18.00 
E-post: capricorn@seaside.se             Hemsida:  www.capricornic.se 

KUNGSBACKA  

 

Kungsbacka IF 
Kungsbacka Sportcenter 11, 434 42 KUNGSBACKA 
Tel. 0300-728 95 Fax 0300-747 60, kanslitider:   09.00-14.00 
E-post: info@kungsbackaif.se           Hemsida: www.kungsbackaif.se 

 



BOCCIA 
HGIF Tre Hjärtan, Halmstad 
HI Falkenberg 
Varbergs Parasport 
BOWLING 
HI Falkenberg 
Höks HI, Laholm 
HGIF Tre Hjärtan, Halmstad 
Varbergs Parasport 
BÅGSKYTTE 
Halmstads Bågskytteförening 
BORDTENNIS 
Halmstad BTK 
CURLING 
HGIF Tre Hjärtan, Halmstad 
HI Falkenberg 
FOTBOLL 
Halmstad BK 
Kungsbacka IF 
HI Falkenberg 
Unite People FC 
FRIIDROTT 
IFK Halmstad 
HI Falkenberg 
Falkenbergs Idrottsklubb 
GO-KART 
Varbergs Parasport 

    INNEBANDY 
Höks HI, Laholm 
HGIF Tre Hjärtan, Halmstad 
Varbergs Parasport 
Falkenbergs Innebandyklubb 
Capricorn IC 
RULLSTOLSINNEBANDY 
Halmstad Innebandyklubb 
FRAME RUNNING 
HI Falkenberg 
SIMNING 
SK Laxen, Halmstad 
Varbergs Parasport 
Falkenbergs Simklubb 
SPORTSKYTTE 
(elektronskytte och luftvapen pistol) 
HI Höks HI, Laholm 
Varbergs Parasport                                                   
Halmstad/Snöstorps Skytteförening      
WAKEBORD 
Halmstad Wakeboardklubb 

 



Posttidning B
Hallands Parasportförbund
Ryttarevägen 18 A
302 62 Halmstad

      

      

STILLHET - GUDSTJÄNST - GEMENSKAP - SÅNG OCH MUSIK

Genom
• Gudstjänster av olika slag • Barn- och ungdomsverksamhet • Gemenskap för vuxna i samtals- och

sökargrupper • Körer • Studiecirklar och föredrag • Andlig vägledning i samtal och själavård

Inbjuder Svenska kyrkans församlingar genom kompetenta och välutbildade medarbetare till öppna mötes-
platser mellan människor - en gemenskap i bön och arbete

Välkommen till Din församling!

Plats för eftertanke och möte med Gud!

Lindberg, Torpa, Valinge 
och Stamnared församlingar .................................0340 - 64 11 40

Varbergs församling ...............................................0340 - 62 93 50

Veddige, Ås 
och Sällstorp församlingar ........................................0340 - 300 25

Ölmevalla och Landa församlingar ........................0340 - 64 94 60

Gunnarps församling ................................................0346 - 600 14

Slöinge, Eftra, Årstad
Åsige och Abild försam .............................................0346 - 401 04

STILLHET - GUDSTJÄNST - GEMENSKAP - SÅNG OCH MUSIK

Genom
• Gudstjänster av olika slag • Barn- och ungdomsverksamhet • Gemenskap för vuxna i samtals- och

sökargrupper • Körer • Studiecirklar och föredrag • Andlig vägledning i samtal och själavård

Inbjuder Svenska kyrkans församlingar genom kompetenta och välutbildade medarbetare till öppna mötes-
platser mellan människor - en gemenskap i bön och arbete

Välkommen till Din församling!

Plats för eftertanke och möte med Gud!

Lindberg, Torpa, Valinge 
och Stamnared församlingar .................................0340 - 64 11 40

Varbergs församling ...............................................0340 - 62 93 50

Veddige, Ås 
och Sällstorp församlingar ........................................0340 - 300 25

Ölmevalla och Landa församlingar ........................0340 - 64 94 60

Gunnarps församling ................................................0346 - 600 14

Slöinge, Eftra, Årstad
Åsige och Abild försam .............................................0346 - 401 04

Genom
• Gudstjänster av olika slag • Barn- och ungdomsverksamet • Gemenskap 
för vuxna i samtals- och sökargrupper • Körer • Studiecirklar och föredrag  

• Andlig vägledning i samtal och själavård

Inbjuder Svenska kyrkans församlingar genom kompetenta och välutbildade 
medarbetare till öppna mötesplatser mellan människor - en gemenskap i bön och arbete 

 Välkommen till Din församling!
 

Höks kyrkliga samfällighet  ..................................................0430-323 00
www.hoks.kyrkliga.samfallighet@svenskakyrkan.se

Susedalens församling ........................................................0346-71 89 51
www.svenskakyrkan.se/susedalen

Tvååkers kyrkliga samfällighet ..............................................0340-817 00
www.svenskakyrkan.se/tvaaker 

Tölö församling .................................................................0300-43 40 00
www.svenskakyrkan.se

 

Vi utför elinstallationer och underhåll för 
Industrier – Kontor – Butiker – Skolor – Bostäder 

Tel. 035– 22 10 50 | www.elab-halmstad.se  


