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HEJ! 

Här kommer nu 2020 års resor och läger med FUB. 

De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte 

bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings 

kommun, Smålands Parasportförbund, Ädelfors Folkhögskola, 

Leva Plus samt Strandgården och Equmeniakyrkan. 

Inga särskilda inbjudningar kommer att skickas ut under året 

om inget annat nämns under respektive resa/läger.  

Anmälningar görs till FUB-föreningen i Jönköping om inget 

annat anges i texten för respektive resa/läger. Anmälningarna 

görs på telefon till FUB-gården. På en del resor finns det få 

platser så anmäl dig så fort du bestämt dig. 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar    

Ingela Pettersson                 

Administrativassistent  
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                      2 Maj      

Lördagen den 2 maj åker vi till Lisebergs 

nöjespark. Vi kommer att åka karuseller, 

spela på chokladhjulen och mycket annat 

roligt. Det kommer bli en hel dag fylld 

med skojiga händelser. 

 

Deltagare: Resan är för alla åldrar. 

Resa: Kommer att ske med buss som har 

plats för ca 50 deltagare. 

Pris:  350 kronor. I priset ingår resa och 

entré.  

        

Anmälan: Senast den 24 april till FUB-gården på telefon: 036-13 59 42 
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6-11 Juli 

 

Det kommer bli 6 dagar fyllda med olika aktiviteter, det kommer finnas 

aktiviteter för dig som gillar att röra på dig men även för dig som vill ta 

det lite lugnare. Lägergården ligger strax utanför Mariestad vid Sveriges 

största sjö Vänern så bada ska vi ju förstås! Man kommer att sova 

tillsammans i 4 bäddsrum. 

             Deltagare:   Resan är för dig som är 20 år och äldre, 20 deltagare kan följa med.              

             Resa:           Kommer att ske med buss. 

             Pris:             5.500 kronor. I priset ingår resa, boende, mat och alla aktiviteter.   

            (Eventuellt kan deltagaravgiften sänkas då FUB söker fondmedel till denna vecka) 

             Anmälan:    Senast den 4 maj till FUB-gården på telefon 036-13 59 42 
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ordnar 

För ungdomar med funktionsnedsättning  

Tid:   Vecka 15 4/4 - 10/4  

Vecka 16 12/4 – 18/4  

Plats:   Salsnäs utanför Målilla  

Deltagare:  Ungdomar ca 12-25 år med lindrig/måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Vi kommer att åka till ett äventyrsbad, spela bowling, spela in egna 

filmer, ha spännande tävlingar, spela innebandy, pingis och teater. 

Givetvis kommer vi att ha ett stort, spännande påskdisco och den som 

har tur kanske hittar påskägg fulla med överraskningar. För dig som 

gillar att sjunga och spela finns gitarrer, trummor, synth, bas och 

sånganläggning. Många ledare är jätteduktiga på musik, teater och sport. 

Kollohuset ligger precis vid sjön så den som vill kan pröva fiskelyckan.  

Ansökan: Du ansöker om lägret som 

en korttidsvistelse enligt LSS. Ansökan 

hittar du på vår hemsida www.leva.se. 

Under fliken Ansökan laddar du ner 

ansökningsblanketten som du sedan 

skickar till både LSS-handläggaren i din 

kommun och till oss på Leva Plus.  

För mer information kontakta:  

Eva Remnert: 070 – 75 77 287  
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ordnar 

 

 

För ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning  

Tid och deltagare:  Period 1   14/6 - 25/6     18-30 år, 12-18 år  
                                                                         (två läger under samma period)   

  Period 2   28/6 - 9/7       12-25 år 

  Period 3   13/7 - 25/7     12-25 år 

Plats:   Salsnäs utanför Målilla   

Att åka på kollo är superkul. Du träffar nya kompisar och får vara med 

om en massa roliga och spännande upplevelser i härlig Smålandsmiljö. 

Du får bada, fiska, paddla kanot, hajka, pyssla och vara med i 

spännande tävlingar. Gillar du att spela och sjunga så finns gitarrer, 

trummor, synth, bas och sånganläggning. Vill du spela teater så har vi 

massor av utklädningskläder. Vi kommer också ha disco, spela in egna 

videofilmer och göra utflykter, bland annat till Astrid Lindgrens Värld i 

Vimmerby. Våra kollogårdar ligger mycket vackert på landet nära sjön. 

Det finns plats för 10-15 ungdomar varje period och det är ungefär lika 

många ledare 

Ansökan: Du ansöker om lägret som en korttidsvistelse enligt LSS. 

Ansökan hittar du på vår hemsida www.leva.se. Under fliken Ansökan 

laddar du ner ansökningsblanketten som du sedan skickar till både 

LSS-handläggaren i din kommun och till oss på Leva Plus.  

För mer information kontakta:  

Eva Remnert: 070 – 75 77 287   
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ordnar 

För ungdomar med funktionsnedsättning  

Tid:   Vecka 44 25/10 - 31/10  

Plats:   Salsnäs utanför Målilla  

Deltagare:  Ungdomar ca 12-25 år med lindrig/måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning.  

På höstlägret får du träffa nya kompisar och göra en massa spännande 

och roliga saker. Vi kommer att åka till ett äventyrsbad, spela bowling, 

spela in egna filmer, ha spännande tävlingar, spela innebandy, pingis 

och teater. Givetvis kommer vi att ha ett stort och spännande 

Halloweendisco.  

För dig som gillar att sjunga och spela finns gitarrer, trummor, synth, 

bas och sånganläggning. Vill du spela teater finns allt du behöver i vår 

stora teaterloge. Många ledare är jätteduktiga på musik, teater och sport. 

Ansökan: Du ansöker om lägret som en korttidsvistelse enligt LSS. 

Ansökan hittar du på vår hemsida www.leva.se. Under fliken Ansökan 

laddar du ner ansökningsblanketten som du sedan skickar till både 

LSS-handläggaren i din kommun och till oss på Leva Plus.  

För mer information kontakta:  

Eva Remnert: 070 – 75 77 287  
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 STRANDGÅRDENS LÄGERGÅRD 

             24 juni – 28 juni 

 

 

Du är älskad är en lägerkurs som arrangeras av Equmeniakyrkan och 

Södra Vätterbygdens folkhögskola i samarbete med Studieförbundet 

Bilda och Sveriges kristna handikappförbund (SKrH). Lägergården 

ligger utanför Halmstad. Lägret vilar på kristen grund vilket bland annat 

uttrycker sig i morgonsamlingar och i kvällsandakter. Du som fyllt 16 år 

är varmt välkommen att följa med!  

Som deltagare delas man in i olika grupper och under dagarna får 

grupperna turas om att prova på olika aktiviteter såsom pyssel, 

filmskapande, bakning m.m. Det kommer även bli bad, korvgrillning, 

disco och mycket sång och musik. Varje kväll avslutas med andaktstund. 

 

 

För mer information och anmälan kontakta:  

Christer eller Peter  

 

Mail: christer.gustafsson@equmenia.se 

            peter.bernhardsson@equmeniakyrkan.se 

 

 

 

             

 

 

                                                                                                             

mailto:christer.gustafsson@equmenia.se
mailto:peter.bernhardsson@equmeniakyrkan.se
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                                     ordnar seglar & vattenläger i 

                                   

        
                                    4-7 Augusti  

 
Plats:  Notholmen i Västervik WSSW´s lokaler 

Tid: tisdag den 4 augusti –  fredag den 7 augusti start kl 11 

Kostnad : 1300:-/ person /assistent 

Här provar vi att segla, åka motorbåt, paddla kanot, fiska, bada i havet 

och åka ring.Vi sover på golvet alla i samma lokal, så du måste ha med 

sovtillhörigheter själv. Ta med även keps, vattenflaska, flytväst och 

solkräm. Om man vill får man gå in till staden för att handla glass någon 

dag. Annars är vi hela tiden vid Notholmen.  

Anmäl Er senast 1 juni. 

 

För mer information kontakta: 

 

Ewa Anemyr 

Idrottskonsulent  

070-8850490  

Sm.parasport@gmail.com 
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                                     ordnar prova på läger i 

                                   

        
                                    18-21 Augusti  

Plats:  Ängelholm, Lingvallen med start kl 13 med lunch. 

Tid:  Tisdag den 18 augusti – fredag den 21 augusti 

Kostnad:  1600:-/ person/ assistent 

 

Vi sover i ett stort hus där det finns enkel- dubbel-  eller större rum. Ta 

med sängkläder, badkläder, idrottskläder och personlig utrustning. Vi 

kommer att prova hinderbana, innebandy, fotboll, golf, bowling, 

friidrott, bada mm.  

Anmäl senast den 1 juni. 

 
 

För mer information kontakta: 

 

Ewa Anemyr 

Idrottskonsulent  

070-8850490  

Sm.parasport@gmail.com 
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                 ordnar lägerverksamhet på 

                              

 

I TVÅ perioder ordnar Länsförbundet FUB sommargårdsverksamhet. 

Första perioden startar 6 juli och andra perioden slutar 2 augusti. 

Lägerverksamheten riktar sig till ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning från hela Jönköpings Län. 

 

1:a perioden     

vecka   28-29   6/7-19/7  

 

2:a perioden     

vecka   30-31   20/7-2/8 

 

 

 

 
I skrivande stund är inte veckorna för lägren helt bestämda. Det kan bli ändringar. 

 

 

Sista ansökningsdatum: 26Mars 

         Du som är intresserad av en lägervistelse vid Talldungen kan hämta  

         ansökningsblankett från din lokalförening alt besöka hemsidan och ladda   

         ner den själv, all information vart den ska skickas finns på blanketten.  

         www.fubjonkoping.org (finns på hemsidan tidigast från vecka 8)  

 

 

 

Vid frågor gällande sommargårdsverksamheten kontakta 

         Gert Ivarsson 

mail: gert.iwarsson@telia.com            

 

 

LÄNSFÖRBUNDET FUB 

http://www.fubjonkoping.org/
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                  ordnar lägerverksamhet på  

                               

Du som går i grund eller gymnasiesärskolan kan åka på läger till 

Brittebo lägergård utanför Bottnaryd. Det är ett perfekt ställe att vara 

på en sommarvecka!  

Till Brittebo på kollo åker du som går i grundsärskolan årskurs 4 fram 

till när du tar studenten. Vår ambition är att lägervistelsen ska förgylla 

ditt sommarlov! På lägergården finns det badplats, bastu, flotte, båtar, 

basketplan, kanoter, fotbollsplan, frisbeegolf, mysig eldplats med mera. 

I skrivande stund är inte veckorna för lägren bestämda.  

 

Anmälan och mer information hittar ni på : 
https://www.jonkoping.se/upplevagora/kolloochdaglager.4.74fef9ab15548f0b8001

0e2.html 

(Efter vecka 8 hittar man mer information via länken ovan. ) 

För mer information kontakta:  

Anne Sundberg 036-105346 

Sofia Karlsson 036-106932 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jonkoping.se/upplevagora/kolloochdaglager.4.74fef9ab15548f0b80010e2.html
https://www.jonkoping.se/upplevagora/kolloochdaglager.4.74fef9ab15548f0b80010e2.html
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Kreativ aktiveringskurs  

För dig med lätt utvecklingsstörning. En vecka i kreativitetens tecken. Vi arbetar med färg 

och form och skapar vackra, roliga och tokiga saker. 

Datum 
22 juni - 26 juni  

Kostnad inklusive helpension och aktiviteter  
5 540 kr 

Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175 kr 

___________________________________________________ 

Förr och nu 
För dig med utvecklingsstörning som är lite äldre och vill ha ett lugnare tempo. En kurs om 

gamla och nya tider. Om levnadsvanor, traditioner, lantbrukets förändring, hantverk m.m.  

Datum 

14 juni - 18 juni 

Kostnad inklusive helpension och aktiviteter  
5 540 kr 

Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175 kr 

___________________________________________________ 

 

Ridkurs 
För dig med lätt utvecklingsstörning. Här växlar vi mellan ridning i paddock och ridning i 

skogen. Du lär dig att ta hand om hästen och utrustningen. 

Datum 
14 juni - 18 juni 

Kostnad inklusive helpension och aktiviteter  
6 540 kr 

Pris efter godkänt internatbidrag 
4 175 kr 
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Musik och Danskurs 
För dig med lätt utvecklingsstörning. Vi lyssnar och pratar om musik och provar olika 

dansstilar som ger glädje, gemenskap och motion. Detta blandas med mycket annat som 

hör sommaren till. 

Datum 
29 juni - 3 juli 

Kostnad inklusive helpension och aktiviteter  
5 540 kr 

Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175 kr 

___________________________________________________ 

 

Aktiveringskurs  
Inriktning djur och natur 
För dig med utvecklingsstörning. Det blir en vecka fylld med olika naturupplevelser 

blandat med besök av olika sorters djur. 

Datum 
6 juli - 10 juli  

Kostnad inklusive helpension och aktiviteter  
5 540 kr 

Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175 kr 

___________________________________________________ 

 

Aktiveringskurs fritid  
6 dagars 
En kurs som vänder sig till dig med rörelsenedsättning som tycker om friluftsliv och 

överlevnadskunskap. Prova på ett mer primitivt liv i naturen. Du får möjlighet att övernatta 

under bar himmel. 

Datum 

22 juni - 27 juni 

Kostnad inklusive helpension och aktiviteter  
6 220 kr 

Pris efter godkänt internatbidrag 
3 380 kr 
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Aktiveringskurs 
För dig med utvecklingsstörning. En kursvecka där vi bland annat ägnar oss åt 

friluftsinslag, skapande verksamhet och friskvård.  

Datum 
6-10 juli 

Kostnad inklusive helpension och aktiviteter  
5 540 kr 

Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175 kr 

 
___________________________________________________ 

 

Musik- och friskvårdskurs 
För dig med lätt utvecklingsstörning. Vi lyssnar på olika musikstilar och diskuterar. Vi 

provar bl.a. på gym, sittgympa och stavgång.  

Datum 
14-18 juni 

Kostnad inklusive helpension och aktiviteter  
5 540 kr 

Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175 kr 

___________________________________________________ 

 

Hälsoresan 
För dig med lindrig utvecklingsstörning. En kursvecka i hälsans tecken. Du får prova på 

olika motions-aktiviteter som vattengympa, sittgympa och stavgång. 

Datum 
29 juni -3 juli eller 6-10 juli 

Kostnad inklusive helpension och aktiviteter  
5 540 kr 

Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175 kr 
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Leva livet 
För dig som klarar dig själv men kan behöva extra stöd ibland. Musik, skapande 

verksamhet och friluftsliv arbetar vi med under veckan. 

Datum 
22 juni - 26 juni, 28 juni - 2 juli 

Kostnad inklusive helpension och aktiviteter  
1 vecka 5 325 kr 

2 veckor 10 650 kr 

Pris efter godkänt internatbidrag 
1 vecka 2 960 kr 

2 veckor 5 920 kr 

Helg 1 030 kr 

___________________________________________________ 

 

ANSÖK SENAST DEN 15 MARS 2020 

För mer information och anmälan 

 
Magnus Björkman 

Samordnare  

0383-571 09  

magnus.bjorkman@adelfors.nu 

 

Cicci Hultqvist 
Kurssamordnare  

0383-571 10  

cicci.hultqvist@adelfors.nu 

 

 

 
 

mailto:magnus.bjorkman@adelfors.nu
mailto:cicci.hultqvist@adelfors.nu
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Kom och upptäck Småland 
För hela gruppboenden med personal och andra grupper. 

Åk till Småland och bo på Ädelfors Folkhögskola i några dagar. Ni 

kan välja på att bo i vårt hotell eller i vårt vandrarhem med 

självhushåll. På området kan ni spela minigolf, tennis och fia. Du har 

tillgång till vårt fina gym under hela din vistelse. Vi kan även 

erbjuda flottfärd i sjön Grumlan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTA BOKNINGEN  

För mer information angående priser och datum för er vistelse 

kontakta oss på  

Telefon 0383-571 70  

E-post   bokning@adelfors.nu  
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Alla anmälningar görs till FUB-gården om inget annat anges. 

Martin som är verksamhetsledare på FUB-gården kan även svara på frågor 

och berätta om de olika aktiviteterna på de olika lägren/resorna.  

 

Tänk på att anmäla dig innan anmälningstiden går ut. Annars kan vi inte ta 

emot din anmälan. Efter det att anmälningstiden gått ut går vi igenom alla 

som anmält sig till resorna/lägren. Kort därefter får ni besked om ni 

kommit med eller inte. 

 

 

FUB-föreningen i Jönköping 

Box 510 

551 17 JÖNKÖPING 

(Besöksadress, Gjuterigatan 19) 

Tel: 036-13 59 42 

E-post: martin.johansson@jonkoping.fub.se 
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