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VÄLKOMMEN SOM MEDLEM 
I FUB-FÖRENINGEN 

 
Vi är drygt 600 medlemmar i FUB-föreningen i Jönköping. 
Kom med Du också! Varför det? Jo, vi har aktiviteter av olika slag.  
Du hittar säkert något som passar dig. Det finns aktiviteter för dig som vill hålla igång 
konditionen i olika idrottsgrupper. Sedan har vi massor av roliga och spännande 
studiecirklar, resor och läger, och även länsdanser.  
Vi åker på 11 länsdanser om året till städer som t ex Nässjö, Sävsjö och Tranås. Här 
träffar du medlemmar från andra FUB-föreningar.  
Under kvällen tar vi en paus för att äta något gott som serveras.  
Dansen håller på långt in på kvällen. (Du kan läsa mer om höstens länsdanser på 
sidan 20). 
 
Allt detta roliga och mycket mer kan du vara med på om du blir medlem i 
FUB-föreningen. Du får information om aktiviteter, resor, läger och även tidningen 
”Unik” mm direkt hem till dig.  
 
För att vara medlem i FUB-föreningen kostar det 225 kronor för huvudmedlem. För 
familjemedlem boende på samma adress som huvudmedlem kostar det 115 kronor. 
 

Kontakta oss om Du vill bli medlem: 
 
Postadress: FUB-föreningen Jönköping 

Box 510 
551 17 Jönköping 

 
Besöksadress:  Gjuterigatan 19 (vid Västra torget) i 
Jönköping 

 
Telefon:  036-13 59 42  

(du når oss lättast må-tor mellan                   
klockan 9-12)                                     Ingela Pettersson 

                                   Administrativassistent på FUB-Gården 

E-post:  martin.johansson@jonkoping.fub.se                           
 

Hemsida:  www.fubjonkoping.org 
 

Medlemsavgift: Årsavgiften är följande:   
 

 225 kronor för huvudmedlem och enskild medlem 

 115 kronor för familjemedlem boende på samma 
adress som huvudmedlem 

 

http://www.fubjonkoping.org/


 

 

4 

FYRKLÖVERN 

VAD INNEBÄR FYRKLÖVERN? 
 
Fyrklövern heter sektionen inom FUB där alla medlemmar med utvecklingsstörning är 
med. Inom Fyrklövern finns det en arbetsgrupp, som består av 11st ledamöter.  
Arbetsgruppen jobbar för alla medlemmar med utvecklingsstörning inom FUB i 
Jönköping.  
 
Fyrklöverns medlemmar är också med i olika kommittéer, t ex fritids- och 
idrottskommittén, skolkommittén och festkommittén. 
 
Till Fyrklöverns arbetsgrupp kan medlemmar vända sig med problem, frågor, 
funderingar och önskemål. 
 

Fyrklöverns arbetsgrupp vill: 

 Påverka fritids- och idrottsaktiviteter  

 Påverka studiecirklar 
 Ha medinflytande i föreningen 

 Ha en egen sida på FUB:S hemsida 

 
Ta upp de problem, frågor, funderingar och önskemål du har med någon i 
Fyrklöverns arbetsgrupp, de kan hjälpa Dig!  
Ingen fråga är för liten eller obetydlig att ta upp. 

                  

FYRKLÖVERNS ARBETSGRUPP 
 

Ledamöter: 
   Mattias Melin (Sammankallande) 
   Joakim Bjarnle 

   Erika Andersson 
   Karin Johansson 
   Helena Dahl 
   Ingegerd Carlsson 
   Maria Bertilsson 
   Sara Malm 
   Leif Andersson 

  Malin Jacobsson 
                      Patrik Andersson 
                           Handledare: 
  Pär Eklöf 

   Lennart Tehage 



 

 

5 

VIKTIGT ATT LÄSA! 

 
 

 FUB: s fritidsverksamhet är för barn, ungdomar och vuxna. 
 

 Nästan alla anmälningar till en idrotts- och fritidsgrupp eller till en studiecirkel 
anmäls till FUB - föreningen på tfn 036-13 59 42.  
Är det en annan förening som anordnar aktiviteterna, står det i programmet. Du 
måste anmäla dig till FUB-föreningen, även om du tidigare har deltagit i en 
aktivitet under våren och vill fortsätta till hösten. 

 

När det gäller anmälningar, kan du lättast nå oss måndag - torsdag mellan klockan 
9-12. Det går även bra att anmäla sig via mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se  

Tänk på att anmäla dig i god tid. 

  

 I de flesta idrotts- och fritidsgrupperna finns det ledare från FUB.  
De är där för att hålla i aktiviteten och ordna fika. Behöver du hjälp med 
någonting, som t ex toalettbesök, matning, eller något annat som kräver extra 
hjälp, MÅSTE du ha med dig någon som kan hjälpa dig. 

 

 Om du inte kan komma när din studiecirkel, idrott – eller fritidsgrupp skall träffas, 
MÅSTE du ringa och berätta för den ansvarige ledaren i gruppen att du inte 
kommer. Om du inte får tag på den ansvarige ledaren kan du ringa till 
fritidsassistenten på FUB-föreningen. Det räcker INTE med ett meddelande på 
FUB-föreningens telefonsvarare. 

 

 Du är automatiskt olycksfalls försäkrad när du deltar i någon verksamhet som 
FUB anordnar. Försäkringen gäller även vid resa till och från verksamheten. Vid 
olycksfall anmäl detta till FUB. 

 

 Har du några frågor, kontakta oss på FUB-föreningen.  
 
Med vänlig sommarhälsning  
 
Fritidsassistenterna på FUB 
 

 

 

                                                                                                     

                                                                     

     Alicia Hollender          Angelika Hallberg      Martin Johansson           Erika Larsson 
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STUDIECIRKLAR 
 

INFORMATION ANGÅENDE STUDIECIRKLARNA 
 

 
FUB-föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.  
För att vara med i en studiecirkel måste du vara medlem i FUB-föreningen. 
 
Varje studiecirkel tar ut en cirkelavgift. Under hösten kostar alla cirklar 500 kronor. 
I vissa grupper får du även betala för materialet som du använder.  
 
Antalet platser till studiecirklarna är begränsade och sista dagen för att anmäla sig 
till en studiecirkel är fredagen den 1 augusti. 
 
Anmäl dig till FUB-gården telefonnummer 036-13 59 42. Det gäller även om du 
tidigare har gått i samma studiecirkel. Glöm inte att meddela oss om Din aktuella 
hemadress, hem och mobil telefonnummer och Ditt personnummer vid Din 
anmälan. 
 
När anmälningstiden har gått ut skickar Studieförbundet Vuxenskolan ut ett brev till 
dig och meddelar ifall du kommit med i gruppen. Har du kommit med får du också 
information angående när, var, och vilken tid studiecirkeln startar under höstterminen. 
Besked kommer ca 2 veckor innan studiecirkelns start. 
 

 

 

TÄNK PÅ!  

 
Antalet platser till studiecirklarna är begränsade. Anmäl dig innan 
anmälningstiden gått ut (1 augusti). När anmälningstiden gått ut får man 
information om man kommit med i gruppen eller inte. 

Kom inte för tidigt till din studiecirkel, för att du ska vara säker på att din ledare 
kan ta emot dig. 
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STUDIECIRKLAR 

Måndagar 

ATT BLI VUXEN  
För många är att bli vuxen något man ser fram emot men som samtidigt är lite 
skrämmande. Vad händer när jag flyttar hemifrån? Hur blir livet med en partner? Hur 
tar jag mig fram i samhället mer på egen hand? Målet med kursen är att förbereda 
gruppen på hur det är att vara vuxen, men även öka deras självförtroende och 
medvetenhet.  
 
Dag: måndag 
Start: 1 september  
Avslutning: 17 november 
Tid: 18.00-19.30     
Plats: Vuxenskolan, Scheelegatan 1 
Antal träffar: 12 träffar 
Kostnad: 500 kronor 
--------------------------------------------- 

FOTOKURS 
I denna kurs får deltagarna prova på att vara fotografer. Vi kommer att ta bilder både 
inne och utomhus beroende på intressen och andra önskemål. Bilderna vi tar 
kommer läggas in i datorn och resultatet kommer bli en egen fotobok. 
 
Dag: måndag    
Start: 1 september 
Avslutning: 17 november 
Tid: 18.00-19.30 
Plats: Vuxenskolan, Scheelegatan 1 
Antal träffar: 12 träffar 
Kostnad: 500 kronor 
 
--------------------------------------------- 

VI MÖTS I MUSIKEN 
Vi sjunger och spelar tillsammans. Du får spela på olika rytmikinstrument.  
Vi sjunger dina favoritsånger ex schlagers, dansbandslåtar, visor av  
Taube & Astrid Lindgren. 
 
Dag: måndag 
Start: 1 september 
Avslutning: 17 november 
Tid: 18.00-19.30 
Plats: Vuxenskolan, Scheelegatan 1 
Antal träffar: 12 träffar 
Kostnad: 500 kronor 
 



 

 

8 

STUDIECIRKLAR 

Tisdagar 
TISDAGS DANS - DANSA MED ANDRA 
Detta är en grupp för dig som gillar att dansa till olika rytmer och till modern 
varierande dansmusik. 

 
Dag: tisdag 
Start: 2 september 
Avslutning: 18 november 
Tid: 18.00-19.30 
Plats: FUB-gården 
Antal träffar: 12 träffar 
Kostnad: 500 kronor 

---------------------------------------------  

RÖRELSE TILL MUSIK 
Gillar du att röra på dig till musik? Då är den här gruppen något för dig. 

 
Dag: tisdag 
Start: 2 september 
Avslutning: 18 november 
Tid: 17.30-19.00     
Plats: Vuxenskolan, Scheelegatan 1 
Antal träffar: 12 träffar 
Kostnad: 500 kronor 
 

--------------------------------------------- 

MÅLA MED AKRYL OCH I AKVARELL 
Är detta någonting för dig? 
I den här gruppen målar vi med akryl och akvarell färger.  
 
Dag: tisdag    
Start: 2 september 
Avslutning: 18 november 
Tid: 18.00-19.30 
Plats: Vuxenskolan, Scheelegatan 1 
Antal träffar: 12 träffar 
Kostnad: 500 kronor 
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STUDIECIRKLAR 

Onsdagar 
MATDAGS  
Här lär man sig hur man lagar god och nyttig mat, för en bättre kost. 
Medan vi rör om i grytorna pratar vi om hälsa och motion.   
 
Dag: onsdag 
Start: 3 september 
Avslutning: 19 november 
Tid: 18.00-20.00   
Plats: FUB-gården 
Antal träffar: 12 träffar 
Kostnad: 500 kronor + 40 kronor/gång för den mat vi lagar 
 

--------------------------------------------- 

 

 
UPPTÄCKARNA (Eftermiddagstid) 
Vi träffas på Vuxenskolan och gör studiebesök hos exempelvis. polisen, brandkåren, 
Jönköpingsposten, Sveriges Radio, Rådhuset. 
 
 
Dag: onsdag 
Start: 16 september 
Avslutning: 21 oktober      
Tid: 13.30-15.30      
Plats: Vuxenskolan, Scheelegatan 1 
Antal träffar: 6 träffar 
Kostnad: 250 kronor  
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STUDIECIRKLAR 
Torsdagar 

MATDAGS  
Här lär man sig hur man lagar god och nyttig mat, för en bättre kost. 
Medan vi rör om i grytorna pratar vi om hälsa och motion.   
 
Dag: torsdag 
Start: 4 september 
Avslutning: 20 november 
Tid: 17.30-19.30   
Plats: FUB-gården 
Antal träffar: 12 träffar 
Kostnad: 500 kronor + 40 kronor/gång för den mat vi lagar 
 

--------------------------------------------- 

 
BUGG 
Tycker du om att dansa? Bugg är en dans, som är jätterolig. Bugg kan du bland 
annat ha nytta av när du åker till länsdansen för att dansa. 
 
Dag: torsdag 
Start: 4 september 
Avslutning: 20 november      
Tid: 18.15-19.45     
Plats: FUB-gården 
Antal träffar: 12 träffar 
Kostnad: 500 kronor  
 
--------------------------------------------- 

 
MIN EGEN BERÄTTELSE 
Tillsammans kommer vi att skriva en samling av dikter, berättelser och texter. Varje 
deltagare är med och bidrar med sina tankar och idéer. Vi hjälper varandra att sätta 
ord på våra tankar. Målsättningen vid avslutad kurs är att alla deltagare skall få en 
inbunden bok med deras eget material. 
 
Dag: torsdag 
Start: 4 september 
Avslutning: 20 november      
Tid: 17.30-19.00     
Plats: Vuxenskolan, Scheelegatan 1 
Antal träffar: 12 träffar 
Kostnad: 500 kronor  
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STUDIECIRKLAR 
 

Vuxenskolan erbjuder också personalgrupper vid gruppbostäder, servicebostäder, 
dagliga verksamheter, men också till föräldrar och anhöriga: 
 

TAKK   

 

Teckenkommunikation som stöd, nybörjarkurs 

    

För att lättare kommunicera med personer som har olika funktionsnedsättningar 

används TAKK på ett effektivt sätt. TAKK är en enklare form än teckenspråk men 

används flitigt eftersom det finns fler användningsområden. Anhöriga och personal 

efterfrågar ofta möjligheten att få lära sig grundläggande kunskaper inom tecken. 

   

Kurser kommer kunna erbjudas på dagtid på 

önskad plats eller eftermiddagstid. 

Trolig uppstart i mitten av september. 

Intresseanmälan görs direkt till Vuxenskolan,  

i Jönköping, telefon 036-19 00 40. 

 

 
 

HÄLSOKÖRKORTET 
 
Låt dig inspireras att göra små förändringar i vardagen som påverkar din hälsa. 
 
Vi träffas vid 12 tillfällen och deltagarna får prova på hur enkelt det kan vara att byta 
ut de sockrade furkostflingorna, fredagsmyset och läsken till ett gott och 
hälsosammare alternativ. Tanken är att deltagaren skall få möjlighet att upptäcka nya 
smaker och i sitt eget tempo etablera nya vanor. 
 
Intresseanmälan görs direkt till Vuxenskolan, i Jönköping, telefon 036-19 00 40. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

12 

IDROTTSGRUPPER 
 
 
FUB-föreningen anordnar idrottsgrupper på vardags kvällar och lördag 
eftermiddagar. Avgiften är 300-680 kronor/termin, beroende på vilken grupp du är 
intresserad av. I programmet finns även idrottsgrupper, som anordnas av andra än 
FUB (se under idrottsgrupper). Avgifterna är 105 kr/gång - 765 kr/termin för dessa 
grupper. Grupperna är populära. Det gäller att anmäla sig i tid.  
 

Måndagar 
 
 

BOWLING 
Bowling är ett spel som alla kan vara med på. Det spelar ingen roll om du är stark 
eller svag, liten eller stor. Det finns klot och skor som passar alla och dessutom 
rännstaket som man kan sätta upp som hjälp, för att få alla käglor på fall. 
 
 
Dag: måndag 
Start: 18 augusti 
Tid: 17.30-18.30 
Avslutning: 24 november   
Plats: Bowlingcity i Jönköping 
Avgift: 680 kronor 
Antal platser: 21 
Anmälan: till FUB-föreningen 
 
--------------------------------------------- 
 

LEK OCH RÖRELSE TILL MUSIK 
Denna grupp är för barn med funktionsnedsättning i åldrarna 4-8 år. Syftet med 
denna barn-gympa är att barnen ska få träffas och ha roligt tillsammans samtidigt 
som barnen får rörelseglädje och tränar sin motorik, balans och sin kroppshållning. 
Gympan ska anpassas för att passa barnens åldrar och utvecklingsnivåer. 
 
 
Dag: måndag 
Start: 1 september 
Tid: 17.30-18.30 
Avslutning: 1 december   
Plats: Pingstkyrkan, Västra Torget, Gymnastiksalen 
Avgift: 300 kronor 
Antal platser: 12 
Anmälan: till FUB-föreningen 
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Torsdagar 
BOWLING 
Bowling är ett spel som alla kan vara med på. Det spelar ingen roll om du är stark 
eller svag, liten eller stor. Det finns klot och skor som passar alla och dessutom 
rännstaket som man kan sätta upp som hjälp, för att få alla käglor på fall. 
 
Dag: torsdag 
Start: 21 augusti 
Tid: 17.30-18.30 
Avslutning: 27 november   
Plats: Bowlingcity i Jönköping 
Avgift: 680 kronor 
Antal platser: 21 
Anmälan: till FUB-föreningen 
 

--------------------------------------------- 

FUB:S BAD MED VATTENLEK 
Gruppen vänder sig till dig som vill simträna eller öva din vana att vara i vatten. 
FUB: s personal har hand om aktiviteterna och kan inte vara någon deltagares stöd 
under hela timmen. Behöver Du en assistent, måste han eller hon följa med dig. 
Tänk på att ta med egna badkläder. Gäller både för deltagare samt personal.  
Platserna är populära. 
 
Dag: torsdag 
Tid: 18.30-19.30 
Plats: Fysioterapin på Ryhov     
Start: 21 augusti   
Avslutning: 27 november 
Avgift: 400 kronor  
Antal platser: 20 
Anmälan: till FUB-föreningen 

--------------------------------------------- 

 
INNEBANDY 
 

Jönköpings IK startar upp en innebandygrupp där både tjejer och killar är välkomna. 
En gång i veckan tränar man innebandy och umgås tillsammans.  
 
Dag: Torsdag 

Start och tid: Kontakta Lars Birging 
 
För mer information kontakta:  

 

 Lars Birging tfn 0703-620621 
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Lördagar 
 

NYBÖRJARKURS OCH FORTSÄTTNINGSKURS I SIMNING 
 
Jönköpings Simsällskap planerar för en nybörjarkurs och en 
fortsättningskurs i simning som börjar till hösten.  
 
För mer information ring till Jönköpings Sim Sällskap tfn 036-17 27 60 
 

 
--------------------------------------------- 

 
FUB:S BAD FÖR FLERFUNKTIONSHINDRADE  
Gruppen vänder sig till dig som är flerfunktionshindrad. FUB har ansvarig ledare på 
plats men man måste ha egen assistent med sig i vattnet. Tänk på att ta med egna 
badkläder. Gäller både för deltagare samt personal.  
 
Dag: lördag 
Tid: 14.00-15.00 
Plats: Fysioterapin på Ryhov     
Start: 23 augusti   
Avslutning: 29 november 
Avgift: 400 kronor  
Antal platser: 8 
Anmälan: till FUB-föreningen 
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Söndagar 
FUB:S AEROBIC GRUPP 
 
Om du är intresserad av att röra på dig till medryckande musik och tycker om aerobic 
ska du anmäla dig till denna grupp.   
 
Dag: söndag 
Tid: 14.30-15.30 
Plats: Friskvårdsanläggningen Nordic Club 
Start: 31 augusti 
Avslutning: 30 november     
Avgift: 350kr 
Anmälan: till FUB-gården 036-13 59 42 

 
 

”Gratis”söndagsbad med FUB 
 
På söndags eftermiddagen har du möjlighet att träffa både nya och gamla bekanta 
på ”söndagsbad med FUB” i Norrahammars simhall. Behöver Du en assistent, måste 
han eller hon följa med dig.  
 
NYHET! Nu finns det även en helt ny barnpool 
 
Dag: lördag 
Tid: 15.00-16.00 
Plats: Norrahammars simhall 
Start: 31 augusti  
Avslutning: 16 november     
Avgift: Ingen avgift, gratis för medlemmar i FUB. 
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FOTBOLL – Tisdag och Torsdag 

(HUSKVARNA FOTBOLLSKLUBB) 

 
Varje tisdag och torsdag så samlas vi för att träna fotboll i Huskvarna på 
vapenvalllen. Omklädningsrum finns i direkt anslutning till planen. Kontakta Niklas 
Pihlqvist innan du åker dit. 
 
Till träningen bör man ha med sig följande: 
 

 Träningskläder efter väderlek 

 Uteskor (det behövs inte vara fotbollsskor, utan en ”tålig” motionssko går lika bra) 

 Benskydd (obligatoriskt) 

 Vattenflaska om man blir törstig (och det brukar man bli) 
 
Fotboll HFF 
(Huskvarna fotbollsklubb)  

 
Dag: Tisdagar och Torsdagar 
Tid, Plats och Start: Kontakt Niklas Pihlqvist 
 
För mer information kontakta:  

 

 Niklas Pihlkvist tfn 036-13 10 12 
 

--------------------------------------------- 
 

RIDNING - Måndag till Torsdag 
 
VOLT Ryttarförening ordnar ridning för funktionshindrade måndag 
till torsdag mellan kl: 17-18 och 18-19. Ifall ni är intresserade av 
plats i dessa grupper så kan ni kontakta Annika eller Sara på 
VOLT Ryttarförening. 
 
Anmälan:   
Annika Sterner Andreassen tfn: 036-185633 eller 070-628 56 33 
Sara Xavier tfn:0722-323058 
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BLODOMLOPPET 
- Jönköping 19 augusti 2014! 

 
 
Hovslätts IK och Blodcentralen har äran att för sjuttonde gången arrangera 
Blodomloppet i Jönköping! 
 
 

Blodomloppet är loppet alla kan deltaga i. Förra årets lopp lockade ca 6500 deltagare 
som tog sig runt banan med start och mål i Knektaparken vid Rocksjön. Du kan välja 
mellan att gå, lunka eller springa 5 eller 10 km med klassindelning för damer och 
herrar. Promenadklassen är utan tidtagning. 
 
 
 
FUB kommer att ställa upp med flera lag. Det vore jättekul ifall du vill vara med! 
 
Anmäl dig senast den 25 juli till Lennart eller Pär. 
 
Lennart Tehage: Tel: 070-312 40 98  Mail:lennarttehage@telia.com 
 
Pär Eklöf: Mail:par.eklof@telia.com 
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FRITIDSGRUPPER 
FREDAGS ÖPPET HUS 
 
Ålder från 20 år, men ingen åldersgräns uppåt. Kostnad 40 kronor.  
 
 
Ingen anmälan behövs förutom vid avslutningar och speciella tillfällen. Kom och 
besök ”Fredags Öppet hus” på fredagar på FUB-gården. Här kan du träffa andra 
FUB-medlemmar, dansa och vara med på aktiviteter som anordnas på FUB-gården. 
Under kvällen serveras en fika eller en enklare maträtt. Vissa fredagar under 
terminen kommer vi att ha stängt på FUB-gården, för att åka på länsdans till städer 
som t ex Tranås, Nässjö. Här kan du dansa långt in på kvällen och träffa andra 
medlemmar från andra FUB-föreningar.  
 
Mer om länsdanserna kan du läsa på sidan 19.  
 
 
Dag: fredag        

Tid: 19.00 - 22.00      
Plats: FUB-gården    
Start: 22 augusti med länsdans på fröjden  
Avslutning: 13 december med Jullänsdans i Sävsjö   
Avgift för fika: 40kr/gång     
Anmälan: Ingen anmälan 
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FRITIDSGÄNGET 
 
”Fritidsgänget” riktar sig till dig som går fjärde året på gymnasiet eller är på någon 
arbetsplats och arbetar. Vi träffas på tisdagar och hittar på något trevligt tillsammans. 
Oftast träffas vi på Strågagården. Det är en fritidsgård som ligger vid Gräshagen. På 
Strågagården kan du spela biljard, bordtennis eller bara snacka och ta en fika. Men 
vi har även aktiviteter ute t.ex. minigolf. För att kunna vara med i gruppen krävs det 
att du klarar dig själv eller att du har med dig egen assistent/ledsagare som kan 
hjälpa dig. 
 
Fritidsgänget 
 
Dag: tisdag 
Tid: 18.00-20.45  
Plats: Strågagården, Gräshagen 

 
För mer information kontakta:  
 

 Patrik Andersson tfn 0739-598676 
 

--------------------------------------------- 

STRÅGA FRITIDSGÅRD 
 
”Stråga ” har öppet på måndags, onsdags och fredags kvällar på Strågagården. Det 
är en fritidsgård som ligger på Gräshagen. Vi har öppet för dig som går eller har gått i 
särskolan. Verksamheten vänder sig till dig som är mellan 13-25 år. 
 
Stråga Fritidsgård 
 
Dag: måndagar, onsdagar och fredagar 
Tid: 18-21.00 (fred 18-23) 
Plats: Strågagården, Gräshagen 
 
För mer information kontakta:  
 

 Stråga Fritidsgård tfn 036-10 69 32 

 www.straga.se 

 Facebook.com/strågafritidsgård 

 
 

http://www.straga.se/
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LÄNSDANSER  Hösten 2014 

 
Länsdansen är på en fredag eller lördag kväll. Man kan åka med bussen som avgår 
från FUB-gården eller ta sig själv till länsdansen. Dansen håller på mellan klockan 
19-23 fredag och 17-21 lördag. Länsdansen i Jönköping den 22 augusti håller på 
mellan klockan 18-22. Kostnaden för att åka med på länsdans under våren, är 
följande för medlem och dess personal eller kontaktperson:   

 
 Bussresa 160 kronor 

 Entré 180 kronor      = En totalkostnad på 340 kronor 
 
OBS! (Juldansen i Sävsjö kostar 220 kronor i entré) 

 

 
Summan betalas till ledarna, innan du går på bussen. Åker Du/Ni själva till 
länsdansen betalas entré avgiften på 180 kronor vid ankomst.  
 

LÄNSDANSER (Reservation för ändringar) 

 

DATUM ORT PLATS BUSS AVGÅR KL.       KOSTNAD 

22 augusti Jönköping Fröjden       Ingen buss     180 kr 

19 september Tranås Parkhallen       17.30     340 kr 

24 oktober Nässjö Pigall       17.30     340 kr 

15 november Vetlanda Ädelfors FHS       15.30     340 kr 

13 december Sävsjö (Juldans) Galaxen       15.30     380 kr 
 

INFORMATION ANGÅENDE ANMÄLAN TILL LÄNSDANS  

 
Anmälan görs senast onsdagen veckan före dansen till FUB-gården på 
telefonnummer 036-13 59 42. Din anmälan är bindande. Om du anmäler dig senare 
kommer ditt namn att skrivas upp på en reservlista. Chansen att komma med är, om 
det blir något återbud.  
Du kan även boka en stående beställning. Vilket innebär att du anmäler dig bara en 
gång och är därmed anmäld till ALLA länsdanser, för säsongen.  
 
 
När du anmäler dig tala om ifall du behöver färdtjänst eller specialkost.  
Färdtjänst beställer ledarna som följer med på dansen. 
 
Om du anmält dig till en länsdans, men fått förhinder att du inte kan följa med, 
MÅSTE du avboka din plats minst 2 dagar före länsdansen.  
Gäller även dig, som har en stående beställning. Om du inte har avbokat din plats i 
tid, kommer du att få betala den totala kostnaden för den länsdans som du hade 
bokat dig på. 
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RESTAURANG FUB-GÅRDEN 

 
Under våren kommer FUB att ordna restaurang 
kväll på FUB-gården. Det kommer att serveras 
förrätt, huvudrätt, och efterätt. Kostnaden för att 
delta vid restaurangkvällen är 150kr/person. 
Det finns plats för 20 gäster.  
 

RESTAURANGKVÄLL  
11 oktober 

    
Mexikansk Afton  
Tre rätters middag med dryck 
  
Kostnad 150 kr 

 
PARTY BOWLING 

 
Under hösten kommer FUB att ordna 
Party Bowling. Det spelas musik och 
lokalen kommer att vara nedsläckt så 
att det blir discokänsla. Man kan även 
vinna fina priser. Kostnaden för att 
delta vid party bowlingen är 
150kr/person. Det finns plats för 20 
deltagare.  
 

PARTYBOWLING  13 september 
Bowling City      
Kostnad 150 kr 
Anmälan görs till FUB-gården på tfn 036-13 59 42 
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KFUM JÖNKÖPING 

erbjuder: 
 
 

 

Aktiv mix:  
 
Bygger på tanken att du under en termin får chansen att prova på en blandning av de 
aktiviteter som finns här på Ungdomens Hus. Det kommer att erbjudas ett varierat 
utbud av aktiviteter under terminens gång som:  
Pingis, innebandy, skaparverkstad, klättring, dans, prova på musik i replokalen, 
luftgevär mm 

 
Dag: Måndag 
Start:September månad (exakt startdatum meddelas vid anmälan) 
Tid:  18-19.30 
Plats: KFUM Ungdomens Hus  
 
 
Obs! Det går jättebra att ta med sig sin ledsagare, kontaktperson eller någon du 
känner till vår verksamhet. Har du frågor om verksamheten eller vill du anmäla dig? 
Hör av dig till: 
 
KFUM Jönköping 
036:100535 el 036:39298 
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HÖSTENS KURSER 
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR 
VUXNA 
 

NY CHANS ATT SÖKA DESSA POPULÄRA KURSER 
Hälsa Må bra-kurs: Prova olika fysiska aktiviteter, sömn och mat. 
Bageri/konditori Jobbkurs för dig som vill baka gott och vackert. 
Lokalvård Städa rätt och ha ordning, hemma och på jobbet. 
 
Estetisk verksamhet Bild, musik och drama. 
Digital kompetens Ord och bild, sociala medier, söka info, 
internetsäkerhet. 
Hem- och konsumentkunskap Laga enkel nyttig mat, baka, städa 
tvätta mm. 
 
Svenska, svenska som andraspråk Bli bättre på svenska språket. 
Matematik Räkna och förstå matte 
Engelska Prata, skriva och läsa engelska. 
Språk och kommunikation Prata och kommunicera med ord, bild och 
sång. 
 
HELT NYA FRÄSCHA KURSER ATT SÖKA 
Turist — javisst! Geografi, med fokus på resor. 
Människan Relationer, samarbete, säga sin mening, lyssna och förstå 
andra. 
Vardagsmatte Få pengarna att räcka till, lösa problem i vardagen 
genom att tänka. 
Hur fungerar mitt digitala verktyg? Lära sig sin egen mobil, surfplatta 
(iPad), dator. 
 

 
Från och med Ht-12 finns särskild utbildning för vuxna på 
Bäckadalsgymnasiet, Åsenvägen 11, Jönköping. 
 
För mer information: 
Susann Gustafsson, Specialpedagog 
E-post: susann.gustafsson@jonkoping.se 
Tfn: 036-1063 22 

 

mailto:susann.gustafsson@jonkoping.se
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FRITIDS- OCH IDROTTS PROGRAMMET 

HÖSTEN 2014 SPONSRAS AV 

 

 

 

 

 

 


