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Inre Ringen Sverige 

Vi har haft styrelsemöte i Stockholm den 

20-22 september. Då pratade vi bland annat 

om programmet för Inspirationshelgen den  

19 – 20 oktober. 

 

Vid Inspirationshelgen den 19 – 20 oktober 

var Amanda Malmberg invigningstalare. 

Amanda bor i Lund och är ute i hela Sverige 

och pratar om hur man kan göra sin röst hörd! 

Vi pratade också om att ha och att vara  

god man/förvaltare och vad demokrati är. 

Det var många som deltog, ca 90 personer 

från hela landet. 

På lördagskvällen var det disco. 

 

Årets sista styrelsemöte hade vi den 22 – 24 

november. 

 

Inre Ringen Falkenberg 

Vi har fått en ny medlem som heter Sandra 

Josefsson. På mötet den 6/10 hälsade vi 

Sandra välkommen och berättade vad vi gör 

och vad man gör som handledare.  

På mötet den 16/11 pratade vi om 

inspirationsdagarna i Stockholm och fortsatte 

att jobba med God man, Delaktighet och 

Begriplig text.  
 

Dans Fusion 

Dansen i Fajansskolan är populär. Tisdagar 

jämna veckor kl 18.00.  

 

http://www.fub.se/falkenberg
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Aktiviteter 2019 

Halmstad Arena Bad lockade 90 deltagare 

från hela Halland. 

24/11 blir det Bingo i Hjortsalen 

7/12 Julfest i Vinbergs bygdegård 

 

Aktivitetskommittén vill påminna om, att det 

är viktigt att meddela återbud om man inte 

kan komma på aktiviteter som man har 

anmält sig till. 

 

Facebook och Hemsida 

FUB Falkenberg har en egen Facebook-sida 

som man kan Gilla. 

 

 

 

Vi har också en egen hemsida.  

Adress till hemsidan: fub.se/falkenberg 

 

 

 

Kurser 
Du vet väl om att FUB ordnar vår-, sommar- 

och höstkurser på Katrineberg.  

Mer information hittar du på hemsidan. 

 

 

Medlem 

Om du redan är medlem i FUB kanske du 

känner någon som också vill bli det. 

Prata om FUB med dina kompisar och vänner 

när ni träffas så kanske fler vill bli 

medlemmar. 

 

Kontakta Monica Carlsson i styrelsen på 

telefon  

  070-638 60 04 eller via e-post 

  monica.c47@telia.com 
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