
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 
• Fritids och idrottsprogrammet 

• Bli sponsor - Stöd vår verksamhet - 

• Medlemsrådgivare 
• FUB:s Sommarfest 

• Köp FUB T-shirten 

• Vandring med FUB 

• Blodomloppet 

• Kompiskonfa  

• Reportage från Tidningsgruppen 
 

 
 
 
 
                                                                       

 

                                   BLI SPONSOR 

Stöd vår verksamhet ”Läs mer på nästa sida” 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medlemsrådgivare 
 
Medlemsrådgivare finns till för alla medlemmar. För medlemmar med 
utvecklingsstörning, för anhöriga och för övriga. 
 
 
Medlemsrådgivarna ska försöka ge dig råd och stöd och svara på dina frågor. 

Du kan till exempel få veta vad FUB gör där du bor.  

Du kan få hjälp att kontakta myndigheter som kommunen, landstinget eller 
försäkringskassan. 

Du kan få prata om det som är jobbigt och känna att det finns någon som lyssnar. 

Medlemsrådgivare väljs av FUB och har tystnadsplikt. 

Det kostar ingenting att få hjälp av FUB:s medlemsrådgivare. 

Vi har två medlemsrådgivare i FUB Jönköping: 

Gunilla Bunnvik  
073-815 30 20 

nilla.bunnvik@gmail.com 

Gunilla intresserar sig särskilt för barn, föräldra- och skolfrågor.  

Malin Waldemarsson 
0707-872992 

malinwaldemarsson@live.se 

Malin intresserar sig särskilt för frågor som handlar om vuxnas 
rätt att få ett gott liv. Det kan handla om boende, fritid, arbete 

eller daglig verksamhet, stöd, och bemötandefrågor. 

mailto:malinwaldemarsson@live.se


Välkommen till FUB FÖRENINGENS 

SOMMARFEST 
Tid: 12 augusti  2017, 15.00-19.00 

 
Plats: Pingstkyrkan, Västra Torget 

 

Pris: 50 kronor per person 
 

På programmet: 

Vi börjar med squaredansuppvisning inne i Pingstkyrkan. FUB-
medlemmarna får pröva på att dansa squaredans. I pausen serveras 

hemlagad ostkaka med kaffe, the eller saft. 

 

Glöm ej att säga till om du behöver specialkost. 

 

Anmälan snarast, dock senast 29 juli till: 
FUB på nummer 036-135942 

Eller mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se  

 

KÖP FUB T-SHIRTEN 
 
FUB Föreningen har tagit fram en 
kvalitets t-shirt som endast kostar 75kr 
för medlemmar i FUB. T-shirten är svart 
och har FUB-loggan på bröstet. Den 
finns i alla storlekar.  
 
 
Beställ t-shirten via mail eller via telefon till FUB-gården.  
 
Mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se  
 
Tel. 036-135942 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se
mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se


Vandring/utflykt med FUB 

          till Hökensås… 
NÄR: Lördag 9 september, samling FUB kl 09.30 åter till FUB                

cirka klockan 15.00. Vi samåker till Hökensås.  

VAD Vi kommer vandra i skogen och leta svamp samt plocka lite 

bär…       Du måste kunna gå själv i terräng.  

AVGIFT 40 kronor, i avgiften ingår fika (kaffe/saft och smörgås) 

KOM IHÅG att ta med dig vattenflaska, ryggsäck, bra skor/stövlar 

samt om vädret är dåligt även regnkläder. 

ANMÄLAN  senast 4 september(begränsat antal deltagare)  till: 

  Pär Eklöf   tel  0703-41 03 61  

 P-I Bertilsson  tel 0705-17 53 36 

FRÅGOR ring någon av oss… 

ÖVRIGT Vi ser gärna att någon ”svampkunnig” anmäler sig och kan 

assistera Pär/P-I  med att se vilka svampar som vi kan 

plocka med oss hem..  

 

.   

 

 



BLODOMLOPPET 

- Jönköping 15 augusti 2017! 

 
Hovslätts IK och Blodcentralen har äran att för tjugoförsta 
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 o 
ch 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 P-I eller Pär. 
 
P-I Bertilsson: Tel: 0705-17 53 36   
 
Pär Eklöf: Tel:0703-41 03 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0703-41


 
 
 

Kompiskonfa är en grupp för dig som går i grundsärskolan eller 
gymnasiesärskolan och är intresserad av att konfirmera dig i en mindre grupp i 
ett lugnare tempo. Vi lär oss mer om den kristna tron genom att läsa och 
berätta bibeltexter, samtala och fundera, skapa/pyssla, dramatisera och sjunga. 
Vi börjar alltid med fika! 
 
Vi har en informationsträff tisdagen den 19 september 
kl 18:30-20 i Ulfsparregården, Kanalgatan 33, Jönköping  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För mer info hör av dig till: Claes Dahlquist 0725-169602 
claes.dahlquist@svenskakyrkanjonkoping.se 

mailto:claes.dahlquist@svenskakyrkanjonkoping.se


 
Reportage från Tidningsgruppen 

HV71 SM-GULD 2017   

Lördagen den 29 April kom 

äntligen det efterlängtade SM 

guldet efter 7 års längtan. Festen 

var på knektaparken den 1 maj 

med 40.000 åskådare. Jag 

känner mig stolt och hedrad över 

att vi har ett sådant här lag som 

HV. Och det här kommer jag minnas så länge jag lever.  

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns tidningsgrupp.  

__________________________________________________________ 

 

Per G Janssons –sommardikt- 

Det är så härligt att vara nära Vättern, att höra 

vågorna brusa, känna svala vindar, svalka 

fötterna. Vara ute mycket , sola, bada, 

promenera längs vätterstranden. Koppla av och 

grilla med mina nära vänner.  Jag är så glad, 

lycklig är jag. Nu kan jag göra vad jag vill, vara 

uppe länge på kvällarna. Jag ler, skrattar….. det 

är så härligt.  

Skrivet av Per G Jansson i fyrklövens tidningsgrupp.  

 

 



Länsdans i Vetlanda  

Lördagen den 27 maj var FUB i Vetlanda 
Folketspark. Vi åkte smålandsbuss från FUB-
gården. Det var jätteroligt. Några köpte lotter och 
vi fick alla god korv med bröd. Sen var det fika 
med kaffe. Vi dansade hela natten lång. Det var 
en jättebra orkester, Lars Kristerz. Vi från FUB 
vill tacka för bra musik. 
 
Skrivet av Karin Johansson i fyrklövens tidningsgrupp. 
________________________________________________________ 

Mattias och Erikas Cinderellakryssning 

Den 14-15 maj så var jag och Erika på en riktig härlig 

Cinderellakryssning. God mat och jättetrevlig 

underhållning var det. Både jag och Erika tycker mycket 

om att åka på båt-kryssningar då vi bland annat får 

komma ifrån vardagen lite, äta god mat och dricka goda drinkar lyssna 

på god underhållning och träffa trevliga människor. 

 Skrivet av Mattias Melin i fyrklövens tidningsgrupp. 

________________________________________________________ 

Elfsborg spelade fotboll mot J-Södra 

Måndagen den 22 maj var jag på plats på Borås 

Arena för att se Elfsborg möta J-Södra. Elfsborg 

är mitt favoritlag. J-Södra var bra i början men 

sen blev det fler och fler mål för Elfsborg. 

Matchen slutade 3-0. Det var huliganer med 

från Jönköping. Det började att brinna på läktaren. Brandkåren fick släcka 

branden.       

 

Skrivet av Ingegerd Carlsson i fyrklövens tidningsgrupp.  
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