
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 
• Fritids- och Idrottsprogrammet 

• Bli sponsor - Stöd vår verksamhet - 

• HOCKEY MED FUB (Gratis) 

• BIO MED FUB (Gratis) 

• Adventssamkväm och Julfest 

• Reportage från Tidningsgruppen 
 
 
 
 
 
                                                                       

 

                                        BLI SPONSOR 

Stöd vår verksamhet 
 ”Läs mer på nästa sida” 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOCKEY 
  Tisdagen den 19 December kl 19.00 
 

Häng med när FUB går till Kinnarps Arena och hejar fram  

HV-71 när de spelar match mot Luleå. Ingen kostnad för inträdet till 

denna match. HV-71 har gett oss 25 biljetter på ”familjeläktaren”.   

 

Anmäl er till FUB-föreningen ifall ni vill följa med på matchen.  
 

     OBS! Först till kvarn. (Endast 25 platser) 

 
Anmälan snarast till: 

FUB på nummer 036-135942 

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

 

 

BIO MED FUB 
  

 Söndagen den 14 Januari kl 10.30 
 

Häng med när FUB går till SF BIO och kollar på Paddington 2.  

Ingen kostnad för inträdet till denna film.  
 

Anmäl er till FUB-föreningen ifall ni vill 

följa med på bion.  
 

     OBS! Först till kvarn. (Endast 50 platser) 

 
Anmälan snarast till: 

FUB på nummer 036-135942 

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

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


Välkommen till 
FUB-FÖRENINGENS 

ADVENTSSAMKVÄM 
 

 
Onsdag 6 December 2017 

Klockan 19.00-21.00 

 

Immanuelskyrkan – Jönköping 

Oxtorgsgatan 15 

(Nära Västra Torget) 

 

Pris  60 Kronor 

        30 Kronor för barn upp till 12 år 

 

På programmet: 

• Fika 

• Luciatåg och sång med ”Allakan-kören” 

• Lottförsäljning 

 
Anmälan till Solweig Höög Tel. 036-12 79 21  

                     Ewa Hubinette Tel. 036-16 32 95 
                     Helena Stengel Tel. 036-69 193 

 

           
Anmäl dig senast torsdag  30 november 2017 

Anmälan är bindande. Vid sjukdom/förhinder vänligen hör av er.  

 
Glöm ej att säga till om du behöver specialkost. 



Välkommen till 
FUB-FÖRENINGENS 

JULFEST 
 

Tid: 6 januari år 2018 (trettondagen) 

  14.00-17.00 

 

Plats: Folkets Park i Huskvarna 

 

Pris: 80 kronor per person 

 40 kronor för barn upp till 12 år 

 

Glöm ej att säga till om du behöver specialkost. 

 

På programmet: 

• Lek och dans kring granen 

    till dansbandet Carisma 

• Trettondags fika 

• Lottförsäljning 

• Tomtebesök, godispåsar 

 
Anmälan till Solweig Höög Tel. 036-12 79 21 
                     Ewa Hubinette Tel. 036-16 32 95 

                     Helena Stengel  Tel. 036-691 93 

 
           

Anmäl dig senast onsdag 27 december 2017 
Anmälan är bindande. Vid sjukdom/förhinder vänligen hör av er.  



Reportage från Tidningsgruppen 

FUB Klippan byter namn till Inre Ringen Sverige 

Lördagen den 14 – 15 Oktober 

hade Klippan FUB för hela 

landet sin ordförandekonferens. 

Under helgen pratade vi mycket 

om LSS bland annat och var 

bland annat indelade i olika 

grupper. På lördagskvällen fick 

vi dansa till dansbandet Drifters. På söndagen fortsatte vi med 

konferensen då vi gick igenom framtiden med FUB Klippan. På 

eftermiddagen så bytte vi namn från Klippan till Inre Ringen Sverige som 

det nu ska heta i stället. Helgen var jättelyckad. 

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns tidningsgrupp.  

__________________________________________________________ 

Per G Jansson besökte nya A6(asecs) 

Jag har besökt nya asecs. Det 

var högt till tak och många 

spännande restauranger. 

Claes Olsson som låg på 

andra våningen var en jättefin 

butik med trevlig personal. Sen gick jag vidare och hamnade på Akademi 

bokhandeln. Där träffade jag Björn Hellberg som är kompis med Ingvar 

Oldsberg. Björn var där för att signera sin nya bok.  

Skrivet av Per G Jansson i fyrklövens tidningsgrupp.  

 



Reportage från Tidningsgruppen 

Per G Jansson besökte ”Måndagsbowlingen” 

Jag var och besökte FUBs måndagsbowling. Det 

var kul att se alla på bowlingen. Hur dem spelar 

och de gör det jättebra. Det var trevligt sällskap och vi fikade där nere i 

bowlinghallen. Jag tycker om att vara ute i friska luften. Röra på mig och 

besöka vänner.  

Skrivet av Per G Jansson i fyrklöverns tidningsgrupp.  

__________________________________________________________ 

Länsstickans studieresa till Göteborg  

Den 5 November var vi på Länsstickan 

FUB på en endags studieresa till 

Göteborg. Vi åkte vid 09.00 på morgonen 

från FUB gården. Dom flesta mötte vi upp 

på FUB. Några mötte vi upp i Göteborg. 

När vi kom till Göteborg så gjorde vi ett 

studiebesök på en organisation som heter 

Grunden som är en systerorganisation för 

FUB. Dom berättade om sin verksamhet 

och vi fick sitta i deras fina lokaler. Efter 

lunch så hade vi i Stickan ett möte. Vi 

avslutade kvällen stort med att sitta som publik i Bingolotto studion. 

Programledaren var som vanligt Ingvar Oldsberg och för underhållningen 

för kvällen stod Black Ingvars för. Vi kom hem ca 23.00 trötta efter en 

dagsresa till Göteborg och som pricken över i-et Bingolotto på kvällen. 

Skrivet av Mattias Melin i fyrklövens tidningsgrupp. 



Reportage från Tidningsgruppen 

Ingegerd Carlsson besökte ”Bowlingturnering” 

Den 30 september var jag på Racketcentrum 

och kollade på Flerstadturneringen i bowling. 

Förutom Jönköping så var Nässjö, Tranås, 

Värnamo, Sävsjö, Aneby och Vetlanda med. 

Jag höll på FUB Jönköping. Jönköping kom 

på tredje plats. Nässjö var för vassa och kom 

etta. Aneby kom tvåa. Det var mycket folk på 

plats. En del var sura och en del var glada. 

Jönköping kommer igen med besked till 

nästa turnering. 

 

Skrivet av Ingegerd Carlsson i fyrklöverns tidningsgrupp.  

__________________________________________________________ 

Min bokgrupp 

Vi är ett litet gäng som träffas varje torsdag 

för att trivas ihop. Vi spelar spel, läser 

böcker och fikar. Vi brukar spela Disney-

spel som är ett frågespel men ibland blir 

det Vampyrspelet. En viktig sak i vårat 

gäng är att vi alltid är snälla mot varandra. 

Vi hjälper varandra om det behövs och vi 

visar alltid varandra respekt.  

 

Skrivet av Karin Johansson i fyrklöverns tidningsgrupp. 


