
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 
• Resor- och lägerprogrammet 

• Bli sponsor - Stöd vår verksamhet - 

• Inbjudan till FUB:s Årsmöte 

• Aktivitetsdag i Domsand  

• MÅ BRA - en studiecirkel om hälsa 

• Vandring med FUB 

• Lärvux  - Är du sugen på att läsa? 

• 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 

 



 
Kallelse och Inbjudan  

Välkommen till FUB-föreningens 

 

ÅRSMÖTE 

Lördagen den 7:e mars 2020 kl. 13.00  

på FUB-GÅRDEN, Gjuterigatan 19, Jönköping  

                        

PROGRAM ÖVER EFTERMIDDAGEN 

13.00 Vi bjuder på Smörgåstårta  

Smörgåstårta från ”Stockmakaren” serveras kl. 13:00 

Efter lunchen serveras kaffe och kaka. 

 

14.00 Information 

Information från Studieförbundet Vuxenskolan, cirklar/aktiviteter under våren/sommaren 2020.  

 

14.30 Årsmötesförhandlingar 

Eftermiddagen avslutas med årsmötesförhandlingar. Förhandlingarna beräknas vara färdiga vid 

15.30. 

 

 

Anmälan 

Du anmäler dig till lunchen senast den 27:e februari 

Ring eller maila till FUB-Gården 

Tel: 036-13 59 42  Mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 

 

Känn dig varmt välkommen till vårt Årsmöte! 

Styrelsen FUB-föreningen i Jönköping 
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MÅ BRA – en studiecirkel om hälsa  
 

Alla vet att det är viktigt att röra på sig, att äta rätt, att sova bra, 
mm. Men det är inte alltid så lätt eller roligt. I den här gruppen 
får du tillsammans med andra lära dig enkla knep för att må 
bättre och du får även prova på olika rörelseövningar. Möt 
våren tillsammans med rörelse och promenad.  
 

Dag: onsdag 
 
Start: 29 april Avslutning: 27 maj 
 
Tid: 18.00-19.30 
 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, 
Jönköping 
 
Antal träffar: 5 träffar (träffarna är utomhus) 
 
Kostnad: 350 kronor 
 

 

 

 

 

 



Vandring med FUB 

Vårens vandring blir i Axamoskogen. Vi anpassar vandringen till deltagarna. Vi 

delar in oss i grupper och går lite olika långt beroende på hur mycket Du orkar. Här 

finns det även möjlighet till bra vandring om Du är rullstolsburen.  

När: Sön 31 maj samling vid FUB-gården kl 10.00 - åter ca kl 13.30 

Var:  Vi kommer vandra i Axamoskogen. Som avslutning grillar vi 

tillsammans. Meddela om Du behöver speciell kost.  

Avgift:  30 kronor/deltagare 

Anmälan senast 25 maj till: 

Pär Eklöf tel 0703-41 03 61 eller P-I Bertilsson tel 0705-17 53 36 

Medtag: Vattenflaska. Se till att Du har bra skor på Dig. 

Övrigt: Du som behöver ”assistans” löser det själv med ledsagare eller    

personlig assistent. Vi samåker till Axamoskogen. Vill Du åka själv är 

det samling på parkeringen vid Axamobadet.  

Frågor:  Ring Pär eller P.I 

 

VÄLKOMNA! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reportage från Tidningsgruppen 

HEMLIG GÄST PÅ FREDAGSÖPPETHUS    

Fredagen den 24 Januari 
hade vi en hemlig gäst på 
fredagsöppethus. Och inte 
vem som helst utan Johan 
Davidsson. Oh vilket jubel 
det var när Johan kom in i 
lokalen. Vi ställde en 
massa frågor till Johan 
och sedan skrev han 
autografer. Detta var en lyckad kväll! 

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns tidningsgrupp.  

__________________________________________________________ 

JAG ÄR UTE MYCKET – TANKAR FRÅN PER G JANSSON 

Jag är ute mycket, träffar mycket folk. 

Skönt att vara ute i friska luften. Alla 

är trevliga ute på staden. Det är bra 

tycker jag. Det är fint att lära känna 

nya människor.  

 

 

Skrivet av Per G Jansson i fyrklövens tidningsgrupp.  

 



BOWLINGTURNERING MED FUB 

Den 9 februari var det 

bowlingturnering på 

Bowling City vid västra 

torget. Det var 28 

deltagare indelat i 8 olika 

lag. Alla var duktiga men 

en del var proffs. Alla 

hade kul, alla fick medalj. 

Stämningen var på topp! Det var bra ledare som ordnade 

turneringen. Som avslutning åt alla tacobuffé 

tillsammans.  

Skrivet av Ingegerd Carlsson i fyrklöverns tidningsgrupp.      

__________________________________________________________ 

LÄNSDANSEN I HUSKVARNA  

Den 18 januari var det dans. Vi hade 

så roligt och det var en härlig kväll! 

Det var glädje, bra musik och goda 

vänner. Vi allihopa köpte lotter och 

fika. Vi buggad loss i Huskvarna 

parken allihopa. Alla hade en 

jättebra kväll! Bra jobbat av 

personalen och bra orkester.  

 

Skrivet av Karin Johansson i fyrklöverns tidningsgrupp. 

 

 



ATT FÅ BESTÄMMA – TANKAR FRÅN PER G JANSSON 

Vad är inflytande för något? Att få 

bestämma själv. Vad man ska göra 

för något. Hur man vill ha det i sin 

lägenhet. Vad man tycker är roligt. 

Alla våra medlemmar ska vara med 

och bestämma själva.  

 

Skrivet av Per G Jansson i fyrklöverns tidningsgrupp 

__________________________________________________________ 

Det är vi som är Fyrklöverns Tidningsgrupp 

 

 

 

 

 

              Per-Gösta, Karin, Mattias, Ingegerd 


