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ANPASSNINGAR EFTER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER 

Våra fritids och idrottsgrupper kommer givetvis att följa de råd som gäller och anpassas efter 

Corona pandemin. Vi kommer att ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Eventuellt kommer vissa av grupperna ställas in eller anpassas så att de kan genomföras.  
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VÄLKOMMEN SOM MEDLEM 
I FUB-FÖRENINGEN 

 
Vi är drygt 600 medlemmar i FUB-föreningen i Jönköping. 
Kom med Du också! Varför det? Jo, vi har aktiviteter av olika slag.  
Du hittar säkert något som passar dig. Det finns aktiviteter för dig som vill hålla igång 
konditionen i olika idrottsgrupper. Sedan har vi massor av roliga och spännande 
studiecirklar, resor och läger, och även länsdanser.  
Vi åker på 10 länsdanser om året till städer som t ex Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. 
Här träffar du medlemmar från andra FUB-föreningar.  
Under kvällen tar vi en paus för att äta något gott som serveras.  
Dansen håller på långt in på kvällen. (Du kan läsa mer om höstens länsdanser på 
sidan 18). 
 
Allt detta roliga och mycket mer kan du vara med på om du blir medlem i 
FUB-föreningen. Du får information om aktiviteter, resor, läger och även tidningen 
”Unik” mm direkt hem till dig.  
 
För att vara medlem i FUB-föreningen kostar det 240 kronor för huvudmedlem.  
För familjemedlem kostar det 60 kronor. 
 

Kontakta oss om Du vill bli medlem: 
 
Postadress: FUB-föreningen Jönköping 

Box 510 
551 17 Jönköping 

 
Besöksadress:  Gjuterigatan 19 (vid Västra torget) i        
                                       Jönköping 
   
Telefon:  036-13 59 42  

(du når oss lättast må-fre mellan klockan 
9-14)                                         Ingela Pettersson                                                               

                                   Administrativassistent på FUB-Gården 

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

Hemsida:  www.fubjonkoping.org 
 

Medlemsavgift: Årsavgiften är följande:   
 

• 240 kronor för huvudmedlem och enskild medlem 
•   60 kronor för familjemedlem  

 

http://www.fubjonkoping.org/
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FYRKLÖVERN 

VAD INNEBÄR FYRKLÖVERN? 
 
Fyrklövern heter sektionen inom FUB där alla medlemmar med funktionsnedsättning 
är med. Inom Fyrklövern finns det en arbetsgrupp, som består av 9 ledamöter.  
Arbetsgruppen jobbar för alla medlemmar med funktionsnedsättning inom FUB i 
Jönköping.  
 
Fyrklöverns medlemmar är också med i olika kommittéer, t ex fritids- och 
idrottskommittén, skolkommittén och festkommittén. 
 
Till Fyrklöverns arbetsgrupp kan medlemmar vända sig med problem, frågor, 
funderingar och önsk 
emål. 
 

Fyrklöverns arbetsgrupp vill: 

• Påverka fritids- och idrottsaktiviteter  

• Påverka studiecirklar 
• Ha medinflytande i föreningen 

• Ha en egen sida på FUB:S hemsida 

 
Ta upp de problem, frågor, funderingar och önskemål du har med någon i 
Fyrklöverns arbetsgrupp, de kan hjälpa Dig!  
Ingen fråga är för liten eller obetydlig att ta upp. 

                  

FYRKLÖVERNS ARBETSGRUPP 
 

Ledamöter: 
   Mattias Melin (Sammankallande) 
   Tobias Vernstig 

   Erika Andersson 
   Marcos Lilja 
   Ingegerd Carlsson 
   Maria Bertilsson 
   Malin Jacobsson 

                      Patrik Andersson 
                           Per-Gösta Jansson 
                           Handledare: 
  Pär Eklöf 
                           Martin Johansson 

   Anna Sivers  
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VIKTIGT ATT LÄSA! 
 
 

• FUB: s fritidsverksamhet är för barn, ungdomar och vuxna. 
 

• Nästan alla anmälningar till en idrotts- och fritidsgrupp eller till en studiecirkel 
anmäls till FUB - föreningen på tfn 036-13 59 42.  
Är det en annan förening som anordnar aktiviteterna, står det i programmet. Du 
måste anmäla dig till FUB-föreningen, även om du tidigare har deltagit i en 
aktivitet under hösten och vill fortsätta till våren. 

 

När det gäller anmälningar, kan du lättast nå oss måndag - fredag mellan klockan 9-
14. Det går även bra att anmäla sig via mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se  

Tänk på att anmäla dig i god tid. 

  

• I de flesta idrotts- och fritidsgrupperna finns det ledare från FUB.  
De är där för att hålla i aktiviteten och ordna fika. Behöver du hjälp med 
någonting, som t ex toalettbesök, matning, eller något annat som kräver extra 
hjälp, MÅSTE du ha med dig någon som kan hjälpa dig. 

 

• Om du inte kan komma när din studiecirkel, idrott – eller fritidsgrupp skall träffas, 
MÅSTE du ringa och berätta för den ansvarige ledaren i gruppen att du inte 
kommer. Om du inte får tag på den ansvarige ledaren kan du ringa till personalen 
på FUB-föreningen. Det räcker INTE med ett meddelande på FUB-föreningens 
telefonsvarare. 

 

• Du är automatiskt olycksfalls försäkrad när du deltar i någon verksamhet som 
FUB anordnar. Försäkringen gäller även vid resa till och från verksamheten. Vid 
olycksfall anmäl detta till FUB. 

 

• Har du några frågor, kontakta oss på FUB-föreningen.  
 
Med vänliga hälsningar 
Personalen på FUB-gården 
 
 

 

 

                                                                                                     

                                                                     

   Martin Johansson      Ingela Pettersson      Eleonor Lind             Erika Nikolasson   
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IDROTTSGRUPPER 
 

 
FUB-föreningen anordnar idrottsgrupper på vardags kvällar och lördag/söndags 
eftermiddagar. Avgiften är 150-800 kronor/termin, beroende på vilken grupp du är 
intresserad av. I programmet finns även idrottsgrupper som anordnas av andra än 
FUB (se under idrottsgrupper). Grupperna är populära. Det gäller att anmäla sig i tid.  
 

 
BOWLING 
MÅNDAGAR 
Bowling är ett spel som alla kan vara med på. Det spelar ingen roll om du är stark 
eller svag, liten eller stor. Det finns klot och skor som passar alla och dessutom 
rännstaket som man kan sätta upp som hjälp, för att få alla käglor på fall. 
 
 
Dag: måndag 
Start: 24 augusti 
Tid: 17.00-18.00 
Avslutning: 23 november   
Plats: Bowlingcity i Jönköping 
Avgift: 800 kronor 
Antal platser: 27 
Anmälan: till FUB-föreningen 
 
 

 

 
 

TORSDAGAR 
Bowling är ett spel som alla kan vara med på. Det spelar ingen roll om du är stark 
eller svag, liten eller stor. Det finns klot och skor som passar alla och dessutom 
rännstaket som man kan sätta upp som hjälp, för att få alla käglor på fall. 
 
Dag: torsdag 
Start: 27 augusti 
Tid: 17.00-18.00 
Avslutning: 26 november   
Plats: Bowlingcity i Jönköping 
Avgift: 800 kronor 
Antal platser: 27 
Anmälan: till FUB-föreningen 
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GRUPPTRÄNING 

FUB:S GRUPPTRÄNING GRUPP 1 
 (cirkelträning, dans, styrka, box, mm) 
 
Om du är intresserad av att röra på dig till medryckande musik och tycker om olika 
sorters gruppträning ska du anmäla dig till denna grupp.   
 
Dag: söndag 
Tid: 14.00-14.45 
Plats: Friskvårdsanläggningen Fitness & Friends 
Start: 30 augusti 
Avslutning: 29 november     
Avgift: 400 kronor 
Antal platser: 12 
Anmälan: till FUB-föreningen 

 

FUB:S GRUPPTRÄNING GRUPP 2 
 (cirkelträning, dans, styrka, box, mm) 
 
Om du är intresserad av att röra på dig till medryckande musik och tycker om olika 
sorters gruppträning ska du anmäla dig till denna grupp.   
 
Dag: söndag 
Tid: 15.00-15.45 
Plats: Friskvårdsanläggningen Fitness & Friends 
Start: 30 augusti 
Avslutning: 29 november     
Avgift: 400 kronor 
Antal platser: 12 
Anmälan: till FUB-föreningen 
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BUGGA MED FUB 
 
TORSDAGAR 
 
Tycker du om att dansa så är detta gruppen för dig. Bugg är en dans som är 
jätterolig. Då vi lär oss olika danssteg så är det bra om du har erfarenhet av dans 
innan. Man dansar två och två till dansbandsmusik. Bugga kan du även göra om du 
åker på länsdanserna som FUB ordnar. Dansledarna för denna grupp är Kent och 
Angelika. Två jätteduktiga ledare som lärt ut bugg under många år.  
 
 
Dag: torsdag 
Start: 3 september 
Tid: 18.30-20.00 
Avslutning: 19 november   
Plats: FUB-Gården 
Avgift: 650 kronor 
Antal platser: 14 
Anmälan: till FUB-föreningen 
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BADGRUPPER 

TORSDAG   
FUB:S BAD MED VATTENLEK  
 
Gruppen vänder sig till dig som vill simträna eller öva din vana att vara i vatten. 
FUB: s personal har hand om aktiviteterna och kan inte vara någon deltagares stöd 
under hela timmen. Behöver Du en assistent, måste han eller hon följa med dig. 
Tänk på att ta med egna badkläder. Gäller både för deltagare samt personal.  
 
Dag: torsdag 
Tid: 18.30-19.30 
Plats: Fysioterapin på Ryhov     
Start: 27 augusti 
Avslutning: 26 november 
Avgift: 600 kronor  
Antal platser: 13 
Anmälan: till FUB-föreningen 

 

 

 

 

 

 

LÖRDAG   
FUB:S BAD FÖR FLERFUNKTIONSHINDRADE 
 
Gruppen vänder sig till dig som är flerfunktionshindrad.  Man måste ha egen 
assistent med sig i vattnet. Tänk på att ta med egna badkläder. Gäller både för 
deltagare samt personal.  
 
Dag: lördag 
Tid: 14.00-15.00 
Plats: Fysioterapin på Ryhov     
Start: 29 augusti  
Avslutning: 28 november 
Avgift: 600 kronor  
Antal platser: 6 
Anmälan: till FUB-föreningen 
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BADGRUPPER (JÖNKÖPINGS SIMSÄLLSKAP) 
Simskola för barn med funktionsnedsättning 
 
 
HAJARNA 1, NYBÖRJARE 
FREDAG 16.00-16.30   
 
Undervisningen sker i Undervisningsbassängen (vattendjup 60-90cm) på 
Rosenlundsbadet. Det är för barn från 4,5 år och uppåt. Inga förkunskaper. Målet är 
vattenvana och att så småningom lära sig ta sig fram 10m i vattnet på valfritt sätt. 
Lektionerna leds av två simlärare och barnen ska helst klara av att vara så gott som 
självständiga i vattnet och kunna tillhöra en grupp. 
 

 
HAJARNA 2, FORTSÄTTNING 
TISDAG 17.20-18.00   
 
Undervisningen sker i Sportbassängen ”flaket” (vattendjup 140cm) på 
Rosenlundsbadet. Från 4,5 år och uppåt. Man ska kunna ta sig fram 10m i vattnet på 
valfritt sätt och vara självständig på djupt vatten. Lektionerna leds av två simlärare. 
 

 
HAJARNA 3, TRÄNING 
TISDAG & TORSDAG 16.20-17.00   
 
För dig som vill träna simning. Förkunskaper är att vara självständig på djupt vatten 
och ha uthålligheten för att simma 200m på valfritt sätt (simkunnig). 

 
 
 
 
 
För anmälan och mer information   
ring eller maila till Jönköpings Simsällskap  
 
Telefon: 036-17 27 60 
Mail: jss@jonkopingss.se  
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FOTBOLL FÖR ALLA (HUSKVARNA FF) 
 
Varje tisdag och torsdag så samlas vi för att träna fotboll i Huskvarna på 
vapenvalllen. Omklädningsrum finns i direkt anslutning till planen. Kontakta Niklas 
Pihlqvist innan du åker dit. 
 
Till träningen bör man ha med sig följande: 
 

• Träningskläder efter väderlek 

• Uteskor (det behövs inte vara fotbollsskor, utan 
en ”tålig” motionssko går lika bra) 

• Benskydd (obligatoriskt) 

• Vattenflaska om man blir törstig (och det brukar 
man bli)  

 
Dag: Tisdagar och Torsdagar 
Tid, Plats och Start: Kontakta Niklas Pihlqvist 
 
För mer information kontakta:  

 

Niklas Pihlkvist tfn 073-5026133  
 
 
 
 

BASKETTRÄNING (Wetterbygden Basketball) 
 
Wetterbygdens Basketball ordnar basketträning för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning.  
 
Tisdagar 18.00-19.00 i Engelska skolans sporthall 
(Birkagatan 41, Huskvarna) 
 
Ledarna är utbildade basketcoacher med olika 
erfarenheter som speciallärare på särskola, lärare, 
personlig assistent och arbete på LSS-boende.  
 
 
För mer information kontakta:  

 

• Johan Söderkvist,  tel: 072-0072221 mail: johan.soderkvist@wbbasket.se 
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CIRKELFYS ENKEL (Friskis & Svettis) 
 
Välkommen till vår träning ENKEL på Friskis & Svettis! 
 
Med våra ledare Lotta och Johan får du testa Cirkelfys Enkel. Styrketräning och 
kondition anpassat för dig som är medlem i FUB.  
 
Onsdagar 17.00-18.00 på Friskis och Svettis City, Södra Strandgatan 7A 
    
 
Anmälan och frågor: 036-173150 eller info@jonkoping.friskissvettis.se 
 
 
 
 
 

INNEBANDY FÖR ALLA (JÖNKÖPINGS IK) 
 
Jönköpings IK har två innebandygrupper där både tjejer och killar är välkomna. En 
gång i veckan tränar man innebandy och umgås tillsammans.  
 
Dag: söndag (ungdomar och vuxna) 
 

Dag: lördag (barn mellan 7-12 år) 
 
För mer information kontakta:  

 

• Anne Sundberg,  tel: 036-105346 mail: anne.sundberg@jonkoping.se 

 
 
 
RIDNING (VOLT RYTTARFÖRENING) 
 
Volt Ryttarförening ordnar Öppet Hus och Prova på ridning 
under hösten. Om du vill prova på att rida ring och anmäl dig 
till stallet 0734-158231 och prata med Sara Xavier. 
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LÖRDAGSSKOJ 
 
Denna grupp är för barn med funktionsnedsättning som går i låg och mellanstadiet. 
Syftet med denna grupp är att barnen ska få träffas och ha roligt tillsammans 
samtidigt som barnen får rörelseglädje och tränar sin motorik. Det kommer att bli 
olika aktiviteter såsom bad, ridning, bowling, mm.  
 
 
Dag: lördag 
Tid: 14.00-15.30  
Plats: Varierar beroende på vilken aktivitet som ordnas    
Start: 22 augusti   
Avslutning: 5 december 
Avgift: 150 kronor  
Antal platser: 20 
Anmälan: till FUB-föreningen 

 
Gruppen kommer att träffas under 5 tillfällen. Ett mer detaljerat schema med 
datum, aktiviteter, plats och tid skickas ut några veckor innan gruppen startar.  
 

DATUM AKTIVITET 

22  aug Bad 

19  sep Ridning 

17  okt Bowling 

14  nov Disco 

  5  dec Bad 
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FRITIDSGRUPPER 
 
FREDAGSÖPPETHUS 
 
Ålder från 20 år, men ingen åldersgräns uppåt. Kostnad 40 kronor.  
 
 
Ingen anmälan behövs förutom vid avslutningar och speciella tillfällen. Kom och 
besök ”Fredags Öppet hus” på fredagar på FUB-gården. Här kan du träffa andra 
FUB-medlemmar, dansa och vara med på aktiviteter som anordnas på FUB-gården. 
Under kvällen serveras en enklare maträtt. Vissa fredagar under terminen kommer vi 
att ha stängt, för att åka på länsdans till städer som t ex Sävsjö, Nässjö. Här kan du 
dansa långt in på kvällen och träffa andra medlemmar från andra FUB-föreningar.  
 
Mer om länsdanserna kan du läsa på sidan 18.   
 
 
Dag: fredag        

Tid: 18.30 - 21.00      
Plats: FUB-gården    
Start: 21 augusti med länsdans på Fröjden  
Avslutning: 11 december   
Avgift för fika: 40kr/gång     
Anmälan: Ingen anmälan 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

Hjälpa till under FREDAGSÖPPETHUS  

 

Vill du som är deltagare hjälpa ledarna vid 

något tillfälle?  

 

Hör då av dig till FUB-Gården och bestäm 

datum då du kan hjälpa till.  
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STRÅGA FRITIDSGÅRD 

 
”Stråga ” har öppet på måndags, onsdags, torsdags och fredags kvällar på 
Strågagården. Det är en fritidsgård som ligger på Gräshagen. Vi har öppet för dig 
som går eller har gått i särskolan. Verksamheten på måndag, onsdag och fredag 
vänder sig till dig som är mellan 13-25 år. På torsdagar träffas dem som är mellan 
25-45 år.  
 
Dag: måndagar, onsdagar, torsdagar 
och fredagar 
Tid: 18-21.00 (fred 18-23) 
Plats: Strågagården, Gräshagen 
 
För mer information kontakta:  
 

• Stråga Fritidsgård tfn 036-10 69 32 

• www.straga.se 

• Facebook.com/strågafritidsgård 

 

 

FRITIDSGÄNGET 

Fritidsgänget är ett underbart gäng som 

träffas varannan tisdag och hittar på olika 

saker. Det kan vara alltifrån studiebesök till 

att prova på nya aktiviteter eller läsa en bok 

tillsammans.  

Start: 25 augusti Avslutning: 15 december 
 
Dag: tisdagar 
Tid: 18-20.15  
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, Jönköping 
Kostnad: 150kr/termin + 40 kr/tillfälle för fika 
 
För mer information kontakta ledarna:  
Patrik:  073-8176229 
Mattias:  072-7062521 
Erika:  070-4192918 

 

http://www.straga.se/
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KRÄFTSKIVA PÅ FUB 
”Kräftskiva på FUB” 5 SEPTEMBER 18.00-20.30  
             
Den 5 september kommer FUB att ordna en 
restaurangkväll på FUB-gården. Det kommer serveras 
förrätt, huvudrätt och efterrätt. Kostnaden för att delta vid 
restaurangkvällen är 200kr/person. Det finns plats för 20 
gäster. (Anmälan senast 28 augusti) 
  
 

--------------------------------------------------- 

 

PARTY BOWLING 
”PARTYBOWLING PÅ BOWLINGCITY” 17 OKTOBER 17.15-19.00 
 
Den 17 oktober kommer FUB att ordna Party Bowling. Det 
spelas musik och lokalen kommer att vara nedsläckt så att det 
blir discokänsla. Man kan även vinna fina priser. Kostnaden 
för att delta vid party bowlingen är 200kr/person. Det finns 
plats för 24 deltagare. (Anmälan senast 9 oktober) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om du anmält dig till kräftskivan/partybowlingen, men fått förhinder MÅSTE du 
avboka din plats minst 2 dagar före aktiviteten. Om du inte har avbokat din plats och 
uteblir, kommer du att få betala den totala kostnaden för den aktivitet som du hade 
bokat dig på. 

Anmälan görs till FUB-gården 
Telefon: 036-13 59 42 
E-post: martin.johansson@jonkoping.fub.se 
__________________________________________________________ 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se
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LÄNSDANSER HÖSTEN 2020 
 

Länsdansen är på en fredag eller lördag kväll. Man kan åka med bussen som avgår 
från FUB-gården eller ta sig själv till länsdansen. Dansen håller på mellan klockan 
18-22 fredag och 17-21 lördag. Kostnaden för att åka med på länsdans under 
hösten, är följande för medlem och dess personal eller kontaktperson:   

 
• Bussresa 160 kronor 

• Entré 200 kronor      = En totalkostnad på 360 kronor 
 
 
 

Summan betalas till ledarna, innan du går på bussen. Åker Du/Ni själva till 
länsdansen betalas entré avgiften på 200 kronor vid ankomst.  
 

LÄNSDANSER (Reservation för ändringar) 

 

DATUM ORT PLATS BUSS AVGÅR KL.       KOSTNAD 

21 augusti Jönköping Fröjden       Ingen buss     200 kr 

19 september Sävsjö Galaxen 15.30     360 kr 

16 oktober Nässjö Pigall 17.00     360 kr 

21 november Sävsjö Galaxen 15.30     360 kr 
 

 

INFORMATION ANGÅENDE ANMÄLAN TILL LÄNSDANS  

 
Anmälan görs senast onsdagen veckan före dansen till FUB-gården på 
telefonnummer 036-13 59 42. Din anmälan är bindande. Om du anmäler dig senare 
kommer ditt namn att skrivas upp på en reservlista. Chansen att komma med är, om 
det blir något återbud.  
 
Du kan även boka en stående beställning. Vilket innebär att du anmäler dig bara en 
gång och är därmed anmäld till ALLA länsdanser, för säsongen.  
 
När du anmäler dig tala om ifall du behöver färdtjänst eller specialkost.  
Färdtjänst hem från dansen beställer ledarna från FUB som följer med. 
 
Om du anmält dig till en länsdans, men fått förhinder att du inte kan följa med, 
MÅSTE du avboka din plats minst 2 dagar före länsdansen.  
Gäller även dig, som har en stående beställning. Om du inte har avbokat din plats i 
tid, kommer du att få betala den totala kostnaden för den länsdans som du hade 
bokat dig på. 
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STUDIECIRKLAR 
 

INFORMATION ANGÅENDE STUDIECIRKLARNA 
 
 

FUB-föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.  
För att vara med i en studiecirkel måste du vara medlem i FUB-föreningen. 
 
Antalet platser till studiecirklarna är begränsade och sista dagen för att anmäla sig 
till en studiecirkel är fredagen den 7 augusti.  
 
Anmäl dig till FUB-gården på telefonnummer 036-13 59 42. Det gäller även om du 
tidigare har gått i samma studiecirkel. Glöm inte att meddela oss om Din aktuella 
hemadress, fakturaadress samt hem och mobil telefonnummer och Ditt 
fullständiga personnummer vid Din anmälan.  
 
När anmälningstiden har gått ut skickar Studieförbundet Vuxenskolan ut ett brev till 
dig och meddelar ifall du kommit med i gruppen. Har du kommit med får du också 
information angående när, var, och vilken tid studiecirkeln startar under höstterminen. 
Besked kommer ca 2 veckor innan studiecirkelns start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÄNK PÅ! 

- Antalet platser till studiecirklarna är begränsade.  

- Anmäl dig innan anmälningstiden gått ut (7 augusti).  

- När anmälningstiden gått ut får man information om man kommit med i 

gruppen eller inte. 

- Kom inte för tidigt till din studiecirkel, för att du ska vara säker på att din ledare 

kan ta emot dig.  

- Om du åker färdtjänst: ange tiden när cirkeln börjar och slutar. Speciellt viktig 

är sluttiden. 
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STUDIECIRKLAR 
 
ALLA KAN DANSA  
I den här studiecirkeln fokuserar vi på rörelseglädje. Du 
får prova olika dansstilar, samt att dansa till både nya och 
gamla låtar. Kursen anpassas efter deltagarna, så att alla 
som älskar att dansa kan vara med. 
 
Dag: tisdag 
Start: 1 september  
Tid: 16.30-17.30 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, Jönköping 
Antal träffar: 6 träffar  
Kostnad: 450 kronor 
 

 
ALLA KAN DANSA - STREETJAZZ 
Denna studiecirkel är för dig som vill lära dig dansa streetjazz. Inga förkunskaper 

krävs, men kursen kräver lite mer av dig som deltagare.  

Dag: torsdag 
Start: 3 september  
Tid: 17.45-18.45 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, Jönköping 
Antal träffar: 6 träffar  
Kostnad: 450 kronor 

 
 
FLYTTA HEMIFRÅN  
En studiecirkel för dig som bor i eget boende eller funderar 
på att flytta till ett eget boende. Vi pratar bland annat om att 
inreda ett hem och att sköta hushållssysslor så som städning 
och tvätt. 
 
Dag: onsdag (varannan vecka, jämna veckor)  
Start: 30 september  
Tid: 18.00-19.30 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, Jönköping 
Antal träffar: 5 träffar  
Kostnad: 450 kronor 
 
 

 
Anmälan görs till FUB-gården   

det gäller även om du tidigare har gått i samma studiecirkel. 

telefon: 036-13 59 42 mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se
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KERAMIK  
Prova på olika tekniker i keramik, till exempel kavling och ringling.  
 
Dag: lördag    
Start: 12 september 
Tid: 09.30-12.30 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, Jönköping 
Antal träffar: 3 träffar 
Kostnad: 700 kronor (inklusive lera och bränning) 
 

 
 
MUSIKKLUBBEN  
Tillsammans utforskar vi varandras favoritartister och lär oss mer om deras musik. Vi 
lyssnar på låtar, kollar på låttexter, översätter till svenska och diskuterar innehållet.  
 
Dag: onsdag, varannan onsdag (jämna veckor)    
Start: 23 september  
Tid: 18.00-19.30 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, 
Jönköping 
Antal träffar: 5 träffar 
Kostnad: 450 kronor  

 
 
MÅLARCIRKEL  
Målargruppen träffas i vårt hantverksrum. Tillsammans formar vi som grupp 
innehållet i målarcirkeln, efter vad du som deltagare önskar göra. Det viktiga är att du 
som kommer har roligt och får måla utifrån dina egna behov och önskemål. Ledaren 
finns där för att inspirera, utmana och uppmuntra. 
 
Dag: tisdag    
Start: 29 september  
Tid: 18.00-19.30 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, 
Jönköping 
Antal träffar: 10 träffar 
Kostnad: 550 kronor +100 kronor i materialavgift 

 
 
 

 
Anmälan görs till FUB-gården   

det gäller även om du tidigare har gått i samma studiecirkel. 

telefon: 036-13 59 42 mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se
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INTRESSEANMÄLAN 
STUDIECIRKLAR för personal och anhöriga 
 

FLYTTA HEMIFRÅN 
Dags att börja planera för att ditt barn flyttar hemifrån? I den här cirkeln får du som 
förälder ta del av vad du behöver veta för att ordna inför utflytt för ditt barn. Det kan 
vara till en egen lägenhet eller till en service/gruppbostad. Du får träffa andra 
föräldrar i samma situation och möjlighet att prata om det som du funderar på. 

Träffar: 5  

Start: 22 september (varannan vecka) 

Dag och tid: tisdagar 18.00-19.30 

Kostnad: 600 kr 

Antal platser: 10 

TECKENKOMMUNIKATION  

 Lär dig grunderna i tecken som alternativ kommunikation. Inga förkunskaper krävs. 

Träffar: 2 (14 studietimmar) 

Dag och tid: söndag 25/10 och 22/11, kl 9.00-15.15. Lunch och fika ingår. 

Kostnad: 850 kr 

Platser: 20 

OBS! Anmälan görs till Lovisa Jansson på lovisa.jansson@sv.se 

SAMTALSCIRKLAR FÖR ANHÖRIGA  
Känner du ett behov av att träffa andra som är i samma situation som dig 
själv? Vi ordnar samtalsgrupper för anhöriga och är gärna behjälpliga med 
samtalsmaterial och lokaler att träffas i eller plattform att mötas på digitalt. 

 

Vill du veta mer? Kontakta Lovisa Jansson på Studieförbundet Vuxenskolan 

 

Intresseanmälan görs direkt till Studieförbundet Vuxenskolan. 

telefon: 070-4313908 mail: lovisa.jansson@sv.se  
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FRITIDS- OCH IDROTTS PROGRAMMET 

SPONSRAS AV 

 

 

 

CONFLY AB  

 

 

 

 

 


