
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 
• Fritids- och Idrottsprogrammet 

• Bli sponsor - Stöd vår verksamhet - 

• Bowlingturnering med FUB 

• Välkommen till FUB:s Julfest  

• 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    



             

 

TURNERING  
 

SÖNDAGEN DEN 9 FEBRUARI 
PÅ BOWLINGCITY I JÖNKÖPING 

 
Vill du vara med när FUB ordnar Bowlingturnering?  
 
Anmäl dig då till FUB-gården. 
 

Turneringen kommer att äga rum på Bowlingcity i Jönköping. 
Vi kommer att hålla på hela dagen. 
 
Kostnaden/deltagare är 150 kr.  
 

Då ingår 4 Bowlingmatcher och Tacobuffé.   

 

Alla deltagare får Medaljer!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! Alla som anmäler sig kommer med ☺ 

 

Anmälan senast den 17 januari till: 

FUB på nummer 036-135942 

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

TURNERINGEN   

SPONSRAS AV 
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Välkommen till 
FUB-FÖRENINGENS 

JULFEST 
 

Tid: 6 januari år 2020 (trettondagen) 

 14.00-17.00 

 

Plats: Folkets Park i Huskvarna 

 

Pris: 100 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 

 
Anmälan senast den 19 december till: 

FUB på nummer 036-135942 

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

  

          

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

INRE RINGENS INSPIRATIONSHELG – 19-20 OKTOBER 

Lördagen och söndagen 19-20 oktober 
var det inre ringens Inspirationshelg i 
Stockholm. Jag som också är med i inre 
ringens valberedning var där tillsammans 
med min gode vän och handledare 
Lennart. Det var jätteroligt att träffa inre 
ringen medlemmar från hela landet. Vi satt 
mycket i olika grupper och diskuterade 
viktiga frågor, bland annat hur det är att ha 
godman och förvaltare och ha lite mer att säga till om. Och temat denna 
helg var Min egen kraft – min egen röst.  På söndagen pratade vi bland 
annat om drömmar vi skulle vilja förändra.  Detta var en riktig trevlig 
inspirations helg som jag hoppas kommer tillbaka.     

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns tidningsgrupp. 
_________________________________________________________ 

BINGOLOTTO I GÖTEBORG – 3 NOVEMBER 

Vi åkte från FUB på förmiddagen. Åt mat på vägen 

upp till Göteborg. Jättegoda raggmunkar. Sen åkte 

vi till Bingolotto studion. Vi körde lite fel men kom 

fram till studion i god tid ändå 😊 Gästartister i 

programmet var Shirley Clamp och Maud Prytz. 

Maud var 3 år när hon började sjunga. Nu är hon 

16 år. Bredvid oss satt det ett helt handbollslag. Det 

var mycket folk i publiken. Under programmet kom 

det upp cheerleaders på läktaren. Det var trevligt 

folk som var med på resan. Vi hade jätte kul! Efter programmet fick jag 

en kram av programledare Rickard Olsson.  

Skrivet av Ingegerd Carlsson i fyrklöverns tidningsgrupp.  



 

PERSONALEN PÅ MITT BOENDE ÄR BRA 

Jag får bra hjälp av min personal. Vi 

samarbetar på mina hemmakvällar. Vi 

delar upp det vi ska göra. Det fungerar bra! 

Vi är ute mycket på restauranger, äter gott, 

promenerar tillsammans, går på hockey, 

motionssimmar på Rosenlund. Personalen 

på mitt boende är bra! 

Skrivet av Per-Gösta Jansson i 

fyrklöverns tidningsgrupp.  

 

__________________________________________________________ 

RESTAURANGKVÄLL PÅ FUB – AMERIKANSK AFTON 

Den 7 September hade vi 

inom FUB Jönköping 

Amerikansk afton. Det var en 

jättetrevlig kväll med god mat 

och trevligt sällskap. Dom 

hade dukat upp på 

Amerikanskt stuk med fin 

bakgrundsmusik. Erika och Ida berättade lite om vad man åt för något i 

Amerika och fakta om landet. En stor eloge för Erika och Ida som 

ordnade denna kväll för oss. 

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns tidningsgrupp.  

 



Det är vi som är Fyrklöverns Tidningsgrupp 

 

 

 

 

 

              Per-Gösta, Karin, Mattias, Ingegerd 

 

 

 

 

 



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/

