
ANPASSNINGAR EFTER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER 

Våra aktiviteter 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.  

 

GE ETT BIDRAG - SWISHA TILL  

1236621528 
Stöd vår verksamhet -Allt stöd går till 
FUB:s verksamhet     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 
• Bli sponsor – Stöd vår verksamhet 
• Information från föreningens Ordförande 
• Prova på Padel  
• Prova på Pingis 
• Hockeykväll 
• Vuxenskolan - Engångsträffar 
• Reportage från Tidningsgruppen 
• FUB:s Julkalender 
• Julkrysset 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



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-fred 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 

 



 

Ordförandebrev november 2021  
 
För ett år sedan upplevde vi att det var en mycket mörk höst med anledning av hur 
Coronapandemin påverkade oss på alla sätt. Det gick ju så långt att vi mer eller 
mindre fick stänga ner all vår ordinarie verksamhet. Men till skillnad mot förra året är 
det nu fullt ljus påslaget i verksamheten i vår FUB-förening vilket är jätteroligt.  
 
Vi måste naturligtvis fortfarande vara försiktiga för att inte smitta ner varandra vid 
förkylningar, feber m.m. men nu har verksamheten kommit igång ordentligt. De flesta 
grupperna har stort deltagande och i vissa fall har vi fått införa anmälan för att inte bli 
för många i aktiviteten. Vår personal på FUB-gården arbetar hårt för att tillsammans 
med våra gruppledare sy ihop aktiviteterna för alla och det gör de verkligen på ett bra 
sätt.  
 
Under hösten har vi tillsammans med övriga lokala FUB-föreningar i länet startat upp 
Länstipset och bowlingtävlingen som genomfördes i mitten av november blev ju en 
riktig höjdare med alla duktiga spelare. Nu planerar vi att även starta upp 
Länsdanserna till våren om nu inget oförutsett händer runt pandemin. Och förslaget 
som nu finns för att införa Covidpass betyder ju att det blir en ännu säkrare miljö att 
vara i när vi blir många, till exempel på årets första Länsdans på Folkets Park i 
Huskvarna i januari 2022.  
 
Nästa år, 2022, är det val i Sverige då politiska företrädare för oss ska väljas på 
såväl lokal, regional och rikstäckande nivå. FUB planerar att, tillsammans med 
Vuxenskolan, starta upp en studiecirkel för alla medlemmar runt detta kallat ”Mitt val”, 
något som vi kommer att återkomma med till våren.  
 
Vill också göra alla uppmärksamma på vikten av att ha medlemmar i en förening. I 
vår FUB förening är vi ganska många men det finns plats för många fler. Jag tror att 
vi fortfarande har många i vår närhet, allt från vår arbetsplats till släkt och vänner, 
som vill stödja FUB:s arbete för goda levnadsvillkor för barn, unga och vuxna med 
intellektuell funktionsersättning. En huvudmedlem betalar 300 kronor/året och en 
familjemedlem 60 kronor/året och för det får man, förutom att man stödjer vårt 
arbete, vår tidning UNIK, möjlighet till bra försäkringslösning, medlemsrådgivning 
m.m. Kolla upp med era familjemedlemmar, assistenter, personal på boendet och på 
arbetet om de vill bli medlemmar i vår förening. Det är bara att kontakta gänget på 
FUB-gården så fixar de till alla nödvändiga uppgifter.  
 
Vill avslutningsvis skicka ett varmt tack för detta året till er alla som gör FUB-
föreningen i Jönköping till den fina förening som den är och tillönska er en riktigt God 
Jul samt ett Gott nytt och ljust 2022.  

 

 

 

VAR RÄDDA OM ER! 

Hälsningar/Matz Laurentz  



                               Prova på 

                PADEL med FUB 

 

Nu har du möjlighet att prova på Padel för första gången eller om du vill 
lära dig mer om Padel så är det här en aktivitet för dig. 
 

Ledare från FUB finns på plats och tar emot er när ni kommer. 
 
Datum:  Lördag den 5 februari 
Tid:  10.00-11.30 
Plats:  Jönköpings Padelcenter  
  Huskvarnavägen 60 

Anmälan:  Senast fredag den 28 jan. 
Tel: 036-135942 

   
Medtag inomhusskor och vattenflaska. 
Rack och bollar finns att låna. 
 
 

 
 

  Prova på 

  Pingis med FUB 
 

Ta chansen att få prova på bordtennis/pingis för första gången eller om 
du vill lära dig mer om pingis så är det här en aktivitet för dig. 
 
 
Datum:  Lördag den 26 februari 
Tid:  14.00-15.00 
Plats:  KFUM Ungdomens Hus  
  Huskvarnavägen 38 

Anmälan:  Senast måndag den14 februari 
Tel: 036-135942 

 
Medtag inomhusskor och vattenflaska. 
Rack och bollar finns att låna. 
 
Vid frågor kontakta P-I Bertilsson 0705-175336 
 

Denna aktivitet är 

gratis! 

Hej! Du behöver 
anmäla dig till 
denna aktivitet. 

Hej! Du behöver 
anmäla dig till 
denna aktivitet. 

Denna aktivitet är 

gratis! 



HOCKEY 

Onsdag den 9 februari kl. 19:00 
 
 

Häng med när FUB går till Husqvarna Garden och hejar fram 
HV 71 när de möter Vita Hästen. HV 71 har gett oss 20 biljetter.  

 OBS! Först till kvarn (Endast 20 biljetter). 
 Mer information kommer till dem som anmält sig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anmäl er till FUB-föreningen 036-135942 
Eller mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 

 
 
 
 

Denna aktivitet  
är gratis! 

Hej! Du behöver 
anmäla dig till 
denna aktivitet. 



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 

 

 

STUDIECIRKLAR 

 
 

Prova-på – engångsträffar  
 

Dans för hälsa 
Vi prövar olika dansstilar såsom jazz, showdans, modernt och afro. 
Gemenskap värdesätts och vi kommer testa på olika samarbetsövningar 
med musik och rörelse. Vi avslutar med yogainspirerad dans och 
avslappning. Vi dansar helt utan krav på prestation, kom som du är och 
dansa utefter dina förutsättningar! 
 

FREDAG 4 februari kl.16.30-18.00  ONSDAG 11 maj 18.15-19.45 

Kostnad: 100kr/tillfälle 

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, Jönköping 
 
 

Mellodans 

Inga förkunskaper krävs, kom och sväng loss med oss. Vi dansar med 
inspiration från showdans och streetdance. 
 
LÖRDAG 12 mars kl. 10.00-11.00 
 
Kostnad: 80 kr 
 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, Jönköping 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se


Reportage från Tidningsgruppen  

__________________________________________________________ 

Hockeykväll 

Onsdagen den 20 oktober var jag med en 
arbetskamrat och kollade på hockey.  
 
Det var mellan HV71 och Södertälje. HV71 
vann matchen med 5-0.  
Det var en väldigt lyckad match. En av mina HV favoriter Simon Önerud 
gjorde mål. Det ar en väldigt lyckad kväll. 
 

 
FUB Restaurangkväll 11 september 

 

Lördagen den 11 september var det Italiensk Restaurang kväll på FUB 
gården. En riktigt lyckad kväll. Det var tre rätters och jättegod mat. Vi var 
ca 20 gäster denna kväll. Sedan var det en assistent som visade upp 
dans. 

 

Party Bowling 

Lördagen den 16 oktober var jag med på FUB:s Party 
Bowling.  Vi var 24 stycken som bowlade denna kväll. Det 
var nersläckta lampor och discomusik. Man kunde vinna 
presentkort till kiosken. Kvällen var jättelyckad.   

 
 
 
 
 
 

 

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns 
tidningsgrupp. 
 

________________________________________________________ 



Reportage från Tidningsgruppen  
__________________________________________________________     

 

Dagresa till Ullared 

 
Den 25 oktober åkte vi till Ullared. Bussen 
hämtade oss utanför Fabriken kl. 07.00 och vi 
kom hem 19.00.  
Det är ganska stort med tre våningar och så 
finns det en avdelning med bara julsaker.  
 
Matsalen var en stor restaurang. Till lunch åt vi schnitzel och potatis och 
kaffe efter maten. Så finns det en sportbar. 
Dom har byggt ett nytt hotell på samma plats. Det var också en massa 
folk där och handlade. 
 
 
 

Bowlingturnering den 13 november 
 

Den 13 november var det Bowlingturnering på 
Bowling City i Jönköping. Det var tio lag som var 
med.  Alla som var med och spelade, spelade 
jättebra och de var glada att dom var duktiga.  
Alla fick spela tre gruppspelsmatcher och en 
finalmatch. 

 
Allesammans fick medaljer. Många bronsmedaljer delades ut och ett 
silver och ett guld.  
Till slut var det tacos till lunch och kaffe. 
 
 
 

 

 

 

Skrivet av Ingegerd Karlsson i fyrklöverns 

tidningsgrupp.  

________________________________________________________ 

 



Reportage från Tidningsgruppen  
__________________________________________________________     

 

Fredagsmys den 19/11 
 
Vi ska sitta och lyssna på bra lugn musik. Titta på olika fina fotoalbum 
och fika kvällsmål. Prata med kompisar och lyssna på några fina sånger. 
Det ska bli kebabwrap till fredagsmys. 
 
 

Gruppträning 
 
Först är det samling. Vi gick ner till salen. Där finns 
olika saker. Det var roligt och vi kämpade. Kändes 
bra i hela kroppen. Vakna ben och magträning är 
motion. Träna med ryggen också. 
Cirkelfys, repen är roligast. Vill ha lite nyare övningar 
och jag vill träna balans och mer styrka. Easyline är 
bra. 
 
 

Teckenkommunikation - Lärvux 
 

Jag blev sugen på att börja läsa teckenspråk. På tisdagar läser jag på 
Bäckadalsskolan. Vi är tre stycken från jobbet som läser. Anette heter 
vår lärare. Det är roligt och jag använder tecken på jobbet. Jag har 
massa bilder med tecken hemma. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Skrivet av Karin Johansson i fyrklöverns 
tidningsgrupp. 
 

________________________________________________________ 



Reportage från Tidningsgruppen  
__________________________________________________________     

 

Hej på er alla! 
 
Hur har ni det? Är det bra med er alla? I helgen var det toppen. Vad 
skönt det var inne och ute.  

 
Nu är allt på gång igen. Som vanligt, öppnar allt igen. 
Mycket bättre och då kan man vara ute mer. Man kan 
ut och äta. På restaurang och ha det trevligt 
tillsammans. Dagsutflykter, vara med sina vänner och 
det är så härligt. 

 
Äntligen är jag glad och lycklig. Stolt att få träffa alla vänner igen. Dom 
bästa till mig, kul att se dom igen alla och även dom nya. 
 

 
Dikt om sommaren 
 
 
Nu är sommaren här. Hos oss den värmer oss. 
Alla havet svalkar. Vågorna och solen är bra för 
alla. Vara ute mycket, fåglarna sjunger. 
Sommaren är bra för alla. 
 
Det är sommar ute. Solen är skön och värmer oss alla. På stranden och 
badar mycket. Picknick på stranden, i gröna gräset, spela golf och ha 
femkamp. Tipspromenad, tio-kamp, grilla, njuta och koppla av. 
Sommaren är bra för alla. 

 
 
 

 

 

Skrivet av Per G Jansson i fyrklöverns 

tidningsgrupp. 

_______________________________________________________

    



       

 

 



       
 

 

 

 

 

1. 
Ut och 

promenera i 
20min 

2. 
Testa dina 

brandvarnare 

4. 
Skicka ett kort 

eller sms till 
någon du 
tycker om 

3. 
Gör 10 

armhävningar 
mot en vägg. 

Morgon, middag 
och kväll 

5. 
Andra advent  
Bjud någon på 
en pepparkaka 

7. 
Få några av 
dina vänner 
att skratta 

6. 
Bjud med en 

vän på en 
20min 

promenad 

8. 
Lyssna på din 

favoritlåt 
tillsammans 
med någon 

11. 
Dansa till din 

favoritlåt 

10. 
Överraska och 
bjud en vän på 

kaffe 

9. 
Gör 10 benböj. 

Morgon, 
middag och 

kväll 

12. 
Tredje Advent   

Tänd tredje 
ljuset 

tillsammans 
med någon 

14. 
Skriv ner tre 

saker du tycker 
om att göra 

15. 
Ut och 

promenera i 
20min 

16. 
Fråga någon 
hur han eller 

hon mår 

13. 
Luciadagen 

Ring en 
person du 
tycker om 

20. 
Hjälp en 

kompis med 
något tex fixa 

fika 

19. 
Fjärde advent        

Ta en 
promenad 

med en vän   

18. 
Läs dagens 

tidning 
tillsammans 
med någon 

17. 
Gör 10 

upphopp. 
Morgon, middag 

och kväll 

21. 
Berätta något 

du är stolt 
över 

22. 
Gör 10 

rumplyft. 
Morgon, 

middag och 
kväll 

23. 
Önska någon 

du känner 

God Jul 

24. 
GOD JUL 

önskar vi på 
FUB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


