
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 
• Information från föreningens Ordförande 

• Inbjudan till FUB:s Årsmöte 

• Dagresor till Borås Djurpark och Hjo 

• Vandra med FUB 

• Intresseanmälan till Haverdal 

• Lärvux – Är du sugen på att läsa? 

• Reportage från Tidningsgruppen 
• 3 x korsord, tips på Mellomys 
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Ordförandebrev februari 2021 
 

Nytt år med nya möjligheter, ja, så är det ju nästan alltid. Och 

naturligtvis är det så även detta år. Även om Coronapandemin 

fortfarande finns i vår vardag med kraftig påverkan av våra liv 

måste vi ändå försöka se framåt. Allt blir inte som det har varit 

men tillsammans kan vi forma vår förening på ett bra sätt. Vi är 

starka och starkare blir vi om vi hjälps åt och tar hand om 

varandra för att tillvaron ska vara god för alla medlemmar. 

På olika sätt ser vi ljuset i tunneln. Många av oss medlemmar kommer inom närmaste 

månaden att få tid för vaccination mot Covid-19, ett viktigt steg i skyddet mot Corona. 

Samtidigt är det ju av största vikt att vi fortsätter ta hänsyn mot alla vi träffar med avstånd, 

hälsningar på rätt sätt och med fortsatt god hygien. Målsättningen från våra myndigheters 

sida är ju att alla människor i Sverige ska vara vaccinerade till sommaren och till dess gäller 

att vi fortsatt tar vårt ansvar för såväl oss själva som för alla runt omkring oss. 

FUB-föreningen i Jönköping har skickat ut ett aktivitetsprogram för våren till medlemmarna 

som bygger på att just alla visar hänsyn vid deltagande. En del aktiviteter kan vi köra igång 

direkt men andra aktiviteter måste vi kanske vänta på myndigheternas rekommendationer 

innan vi kan gå igång med dessa. FUB-föreningen och vår personal står i vilket fall som helst 

beredda att på kort varsel gå igång med samtliga aktiviteter, bara vi får okej att göra det. 

Aktiviteterna kommer i år förlängas tidsmässigt och inte avslutas så tidigt som tidigare år 

utan hålla på någon vecka in i juni. Vad vi däremot redan nu vet är att de läger som vi brukar 

anordna till sommaren inte blir av i år. Förhoppningsvis kan vi hitta andra sommaraktiviteter 

för medlemmarna med det får vi i så fall återkomma till senare i vår. 

Nu är det även snart dags för FUB-föreningens årsmöte och i år kommer även detta att vara 

speciellt med tanke på pandemin. Årsmötet kommer hållas per telefonkonferens där alla 

som anmäler sig måste ha tillgång till en telefon för att kunna vara med. Man sitter alltså 

hemma och är med på mötet. Dessutom kommer detta årsmöte vara en onsdagskväll den 3 

mars med start klockan 18,30. Vi räknar med att mötet kommer att hålla på cirka en timma. 

Om det är några som inte har tillgång till telefon eller som vill vara med på FUB-gården 

denna kväll kommer det att finnas möjlighet för några stycken, dock max 8 medlemmar. 

Anmälan till mötet görs till FUB-gården enligt utskickad kallelse till årsmötet där man också 

får all information om årsmötesunderlag. Nästa år kommer vi förhoppningsvis att ha ett 

vanligt årsmöte med mat och förhandlingar på FUB-gården igen. 

Som sagt, vi hoppas på en ljusare framtid, såväl i arbetet mot en spridning av pandemin som 
vetskapen om att snart kommer vårsolen att lysa varmt och gott på oss. FUB-föreningen i 
Jönköping ska även fortsatt vara en stark förening som vi tillsammans utvecklar än mer. 

 

VAR RÄDDA OM ER! 

Med vänliga hälsningar/Matz 



 

Kallelse och Inbjudan  

Välkommen till FUB-föreningens 

 

ÅRSMÖTE 

Onsdagen den 3:e mars 2021 kl. 18.30  

Årsmötet kommer att genomföras per telefonkonferens.   

                        

 

 

18.30 Årsmötesförhandlingar 

Förhandlingarna beräknas vara färdiga vid 19.30. 

 
Med anledning av pandemin kommer årsmötet 2021 att hållas per telefon. 
Information om telefonnummer och kod lämnas till anmälda deltagare.  
 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga fr.om 24 februari.  

Handlingar kommer att kunna laddas ned på www.fubjonkoping.org.  

alternativt att avhämtas på FUB-gården under kontorstid. (09.00-15.00)  

 

 

Anmälan 

Ring eller maila till FUB-Gården 

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

 

Varmt välkommen till vårt Årsmöte ! 

Styrelsen FUB-föreningen i Jönköping 

 

http://www.fubjonkoping.org/
mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se


DAGSUTFLYKT 

TILL HJO 
Lördag den 19 juni åker vi till Hjo, trästaden som ligger vid Vättern. Vi tar en 

promenad bland deras charmiga gränder. Vi äter lunch på något av deras mysiga 

caféer och tar en glass i deras fina hamn. Det kommer bli en mysig heldag i 

vackra Hjo. 

Pris: 300:-/person. I priset ingår resa, lunch och glass. 

Pga. den rådande situationen så behöver vi anpassa deltagarantalet till           

max 8 deltagare. 

Anmälan sker senast 4 juni till:                                

FUB på nummer 036-135942                        

Mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 

________________________________________________________ 

 

DAGSUTFLYKT TILL  

BORÅS DJURPARK 

Lördag den 5 juni besöker vi Borås Djurpark. Här får vi träffa bondgårdsdjur, 

nordiska djur och världens djur. Kanske vågar vi oss på att gå en spännande 

vandringstig bland de jättestora dinosaurerna. Det blir gemensam lunch och fika 

under dagen. 

Pris: 600:-/person. I priset ingår resa, inträde, lunch och fika. 

Pga. den rådande situationen så behöver vi anpassa deltagarantalet till           

max 8 deltagare. 

Anmälan sker senast 21 maj till:                                

FUB på nummer 036-135942                       

Mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se
mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se


Vandra med FUB 
Att vandra är bra för kroppen och knoppen. Följ med oss på lite lugnare 

promenader till ex, Stadsparken, runt Munksjön, Friaredalen mm. I år gör 

vi lite annorlunda enligt följande.  

 

Måndagar 

Promenader med kortare vatten/fruktpaus och 

något träningsmoment. Medtag bra skor att gå i. 

 

Datum:  3/5, 10/5, 17/5 och 24/5 

Tid:   18.00 - 19.30 

Avslutning: Söndag den 30 maj kl.10.00-13.30 

Pris:   100 kr (4 tillfällen och söndagsvandringen)  

Samling:  FUB- gården. Medtag egen vattenflaska. 

 

 

Söndagsvandring 

Denna söndagsvandring är även öppen för övriga i FUB som inte varit 

med på måndagarna. 

 

När: 30 maj 

Tid: 10.00 - ca13.00 (åter på FUB) 

Pris: 20 kr (För er som bara är med denna söndag) I priset ingår 

dryck och grillad korv. 

Samling:  FUB gården. Vi åker gemensamt till något bra vandringsställe 

 

 

Välkommen med din anmälan senast 29 april till 

FUB-gården, Tel: 036-13 59 42 

 

Har du frågor: Per Eklöv 070-341 03 61 eller 

P-I Bertilsson 0705-17 53 36 



 

Intresseanmälan/blankett  
kan laddas ned på www.fubjonkoping.org 

eller hämtas på FUB-gården. 

http://www.fubjonkoping.org/




Reportage från  

Tidningsgruppen 

__________________________________________________________ 

RADIOINTERVJU – Radio Jönköping 

Onsdag den 14 januari blev jag intervjuad av en 
radioreporter på FUB gården. Inslaget handlade 
om hur corona och pandemin påverkat oss FUB 
medlemmar. Intervjun gick jättebra och sändes 
senare i Radio Jönköping P4. 

 

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns tidningsgrupp. 

  

VÅRA OLIKA GRUPPER PÅ FUB.  

Man kan träffas. Vad man kan göra, prata hur 

vi gör där. Umgås på våra möten och hjälpa 

till att planera. 

Att vara med på öppet hus Fredagskvällarna. 

Vara med där, påverka allt, alla våra grupper. 

 

Skrivet av Per G Jansson i fyrklöverns tidningsgrupp 

__________________________________________________________



JAG SAKNAR FUB – TANKAR FRÅN INGEGERD 

Jag vill fortsätta att vara med i fyrklöven. Det är svårt att ta sig 

till FUB nu. Jag vill inte träffa alltför mycket folk nu när det är 

corona. Jag saknar mina kamrater där borta. Jag saknar 

länsdanser och det är inte bara jag som saknar dem. 

Min bästa kamrat gick bort för några dagar sen. Hon kändes 

som en livskamrat. 

Jag har varit ute och gått mycket.                                                          

Jag har gått längs Vätterstranden och                                                   

ända till Piren och genom stan.                                                               

En kväll var jag ute från halv fyra till klockan sex. 

”Om det ser mörkt ut och det inte går att lösa så finns det ett 

ljus ändå” 

Skrivet av Ingegerd Carlsson i fyrklöverns tidningsgrupp.      

__________________________________________________________ 

GRUPPTRÄNING 

Först kom vi gänget. Utanför FUB samling. 

Efter gick vi över vägen och börja gå runt 

torget. Motion, uppvärmning, övningar. 

Axlar, veva på med armar och ben efter 

Ellas träning. Det är bra för blodtrycket. 

Skön känsla i kroppen. 

 

Skrivet av Karin Johansson i fyrklöverns tidningsgrupp. 

__________________________________________________________ 



3 x KORSORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MELLOMYS!  
 

Hälsosamma grönsakssnacks 
 

Välj din favoritgrönsak: 

Tex Morot, zucchini, rödbetor  

 

1. Sätt ugnen på 170grader 

2. Skär grönsaken i väldigt tunna skivor 

3. Bred ut dem på ett bakplåtspapper 

4. Pensla med olivolja och krydda med tex oregano, peppar, 

rosmarin, curry, salt. 

5. Placera plåten i mitten av ugnen ca 20 minuter 

6. Låt svalna så att de blir krispiga 

________________________________________ 

 

 

      

      

      

      

   

 



 


