
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 
• Fritids & idrottsprogrammet hösten 2018 

• GE ETT BIDRAG - Stöd vår verksamhet - 

• Inbjudan till ”Sommarkväll”  

• Inbjudan till en heldag på ”Brittebo” 

• Blodomloppet 2018 

• FUB bjuder in till Torgfika 

• Välkommen till en ”Lätt pratad” Valdebatt 

• Inbjudan till en ”Hälsodag” 

• KIX bjuder in till ”Prova på kväll” 

• Reportage från Tidningsgruppen 
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GE ETT BIDRAG  

TILL FUB:S VERKSAMHET 

 

FUB Jönköping är aktiv förening med många verksamheter för er medlemmar: 

• Vi driver ett fritidshem för 11 ungdomar mån- fredag året runt 

• Vi har en otrolig fritidsverksamhet med många aktiviteter på programmet, se 

bilaga på höstens program.  

• Vi har en festkommitté som inbjuder till olika ”fester” under året 

• Vi har en styrelse som träffas regelbundet och tar olika beslut för föreningens 

bästa 

• Vi har flera kommittéer som bevakar och uppvaktar politiker och tjänstemän i 

olika frågor. 

(Skol och Fritidshems-, boende- fritidsverksamhets- och LSS- kommittéen) 

• Fyrklöverns medlemmar träffas regelbundet och kommer med  många bra 

idéer till styrelsen och kommittéer 

• Vi har flera anställda som gör ett bra jobb för föreningen och er medlemmar 

 

Allt detta kostar pengar att driva och vi söker ständigt bidrag från olika håll, 

kommunen, olika fonder, medlemsavgifter, vi tar avgifter för våra aktiviteter, mm. 

Vi ser gärna att fler kan bidra till att förbättra föreningens ekonomi framöver. Ett sätt 

kan vara att SWISHA ett bidrag på telefon 1236621528. 

Eller varför inte berätta för vänner och bekanta att när jag fyller år, går i pension mm 

att sätt in en peng på FUB:s swishkonto istället för blommor eller presenter.      

Många bäckar små… 

 

PS 

Har du inget swishkonto ring Martin Johansson så kan han ge förslag på andra sätt 

du kan bidra till föreningens ekonomi. 

 

 

Hälsningar / Frågor 

P-I Bertilsson tel: 0705-17 53 36 mail:pi.bertilsson@tellia.com  

Martin Johansson  tel: 036-13 59 42   mail:martin.johansson@jonkoping.fub.se 

 
 



Sommarkväll 

 med FUB, Vätterbygdens Motorcykelklubb och                  

Sveriges motorcyklister Jönköping 

 19 Augusti 

Kvällen vid Domsand i Bankeryd innehåller livemusik, fiskedamm 
och lotteriförsäljning. Vi bjuder på korv med bröd. 

För den som önskar kan man få sitta upp eller åka med en liten tur på 
motorcykeln (medtag jacka och långbyxor). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Var: Klubbstugan vid  Domsandsvägen 50 i Bankeryd 

 Sväng av från Kortebovägen i Bankeryd, skylt Jönköpings Motorcykelklubb  

och fortsätt rakt fram på Domsandsvägen tills ni kommer till klubbstugan.  

När:  Söndag den 19 augusti 

Tid:  17:00-19:00 
 

VÄLKOMNA!  

Anmälan: Senast onsdag den 8 augusti 

FUB-gården på telefon: 036-13 59 42 
 

Denna kväll är GRATIS!                 

Alla medlemmar är välkomna,        

även föräldrar, syskon och 

ledsagare/personal.                         



 
 

                         ordnar en heldag på  
                               

                                              den 30 September 

Brittebo är Jönköpings kommuns egen lägergård. Den ligger sju 

kilometer från Bottnaryd i ostört läge mitt i naturen vid den vackra 

Svansjön. Det blir en heldag där vi hittar på roliga aktiviteter samt äter 

lunch och mellanmål tillsammans. Dagen riktar sig till ungdomar och 

unga vuxna med funktionsnedsättning.  

Heldagen är kostnadsfri för deltagaren.  

 

Anmälan görs senast den 24 september till FUB-Gården på: 

Tel: 036-135942  

Mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

BRITTEBO 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se


BLODOMLOPPET 
- Jönköping 14 augusti 2018! 

 
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 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!  
Kostnad för att vara med är 50 kr. 
 
Anmäl dig senast den 30 juni till FUB:  
Tel:036-135942  mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se  

__________________________________________________ 

   FUB fika/Torgfika 8 sep! 

FUB Jönköping har renoverat sina lokaler och det vill fira med att bjuda in dig på FUB fika / 

Torgfika. Vi hoppas att ni tittar in en sväng och fika och kanske köper lite fikabröd / matbröd 

som har vi till försäljning denna förmiddag. 

Eller bara kommer / ”droppa in” och prata lite med andra FUB-medlemmar 

NÄR  Lördagen 8 sep kl 09.00—12.00 

VAR  FUB lokalen Gjuterigatan Jönköping 

VAD  * Försäljning av bröd, bullar och kakor 

* God fika till billigt pris finns att köpa 

* Lottförsäljning 

MER INFO P-I Bertilson tel 0705-17 53 36  Mattias Melin tel 0727-06 25 21 

PS Ni som har matbröd, bullar eller kakor till fikat eller till försäljning kan lämna ner till FUB 

när ni har vägarna förbi. (oftast öppet 09.00—17.00 mån-fre). 

Ring oss gärna och förvarna att ni har något bröd, bakverk mm att skänka 

Välkomna ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reportage från Tidningsgruppen 

MITT VAL – EN STUDIECIRKEL   
 
Nu i år är det valår. Då är det  viktigt att alla får rösta, och göra sin röst 
hörd. Själva valdagen är den 9 september. Inom vuxenskolan har dom 
nu en cirkel som heter mitt val. Där kollar vi igenom ett studiehäfte på 
lättläst om valet. Vi pratar också om dom olika partierna. Och också om 
hur man röstar. Jag tycker denna studiecirkel är jättebra. Jag vill 
uppmana till er alla att rösta den 9 september på valdagen. För det är 
viktigt att våran grupp gör sin röst hörd.  

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns tidningsgrupp.  

__________________________________________________________ 

DIKT OM SOMMAREN 

En härlig promenad längs vätterstranden.  

Blå himmel i väntan på att solen stiger upp 

och värmer.  

Hör vågorna slå i vattnet.  

 

Fåglarna sjunger, gräset är grönt och blommorna växer.  

Sol, vind och bad i det blå.  

Vara ute mycket och grilla är det bästa.  

Hopp i vattnet många gånger är det skönaste.  

Skrivet av Per G Jansson i fyrklövens tidningsgrupp.  

 

 



STOCKHOLMSRESAN MED JOBBET  

17 – 18 maj  åkte vi på mitt jobb på en 

sommarresa till Stockholm. Vi hade bra väder. vi  

åkte med buss for you till Stockholm . Där fick vi 

rundvandring på riksdagen utav Peter person. Vi 

bodde på ett jättefint hotell som hette hotell C 

som låg nära centralen. På torsdagskvällen åt vi 

på en jättegod restaurang. På fredagen efter 

frukosten begav vi oss till slottet. Där var det 

jätteintressant och kolla på gamla grejer. Sedan 

gick vi på gamla stan och unnade oss en glass. Innan vi gick tillbaka till 

hotellet och hämtade våra väskor åt vi mat så vi kunde hålla oss hela 

vägen hem. Denna Stockholmsresa var ett minne för livet.  

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns tidningsgrupp.  

__________________________________________________________ 

GRUPPTRÄNING MED ERIKA  -TABATA- 

På FUB:s gruppträning på söndagar hade vi 

Tabata. Tabata är åtta gånger på varje övning. 

Vi i gruppen har fått några nya som ska vara 

med oss. Erika som är ledare tränar hårt med 

oss. Det var jätteroligt! Bra jobbat Erika! 

Skrivet av Karin Johansson i fyrklöverns tidningsgrupp.  

 

 

 

 



MIN RESA TILL SPANIEN    

Tisdagen den 20 mars åkte jag till Spanien. Vi 

flög från Landvetter och landade i Staden 

Malaga. Vi hyrde bil och åkte runt till många 

ställen. En kväll dansade vi flamenco, drack 

goda drinkar och åt tapas. Det var fina 

stränder, varmt och härligt. Vi besökte en 

grotta, en fin kyrka och en marknad. På 

marknaden köpte jag en tunika. Vi besökte ett 

cafè. Jag drack en stor härlig cappucino med 

grädde. Mums mums! På kvällarna spelade vi 

kort och åt pizza. På lördagen åkte vi flyget hem.  

Vi hade en härlig och rolig vecka tillsammans.  

Skrivet av Karin Johansson i fyrklöverns tidningsgrupp.  

__________________________________________________________ 

JAG BESÖKTE FUB:S PARTYBOWLING 

Den 5 maj var jag på bowlingcity och 

kollade när FUB hade partybowling. Det 

var mycket folk. Ca 20 st deltagare var 

det. De spelade bra som vanligt. Det var 

nedsläckt med discokänsla. Man kunde 

inte låta bli att börja dansa. Det var 

verkligen svårt att sista still. Alla var glada 

och trivdes. Efteråt köpte en del av deltagarna fika.  

Skrivet av Ingegerd Carlsson i fyrklöverns tidningsgrupp.  

 



www.fubjonkoping.org 

Du vet väl om att FUB Jönköping har en egen 
hemsida. På vår hemsida hittar du nyheter, 
program, kalender, bilder, kontaktuppgifter, 
mm.  

 

 

http://www.fubjonkoping.org/

