
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 

 

• Bli sponsor – Stöd vår verksamhet 
• Information från föreningens Ordförande 
• Hockeykväll 
• JIK möter FC Helsingborg 
• Handbollsmatch Hallbys A-herrar 
• Bowlingturnering 
• Reportage från Tidningsgruppen 
• Beställ FUB Jönköpings föreningskläder 

 
 
 
 

GE ETT BIDRAG - SWISHA TILL  1236621528 
Stöd vår verksamhet -                                                                         

Allt stöd går till FUB:s verksamhet                                          



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 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- kommittén) 

• 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 2022  

 

Hösten har kommit till oss med underbara soliga dagar med hög och härlig luft som gjorda 

för utomhusaktiviteter. Men det förändras ibland till regniga, mörka och blåsiga dagar där vi 

kryper inomhus för skön gemenskap i värme och ljus. Nu dröjer det heller inte länge förrän 

vintern är över oss med snö och kalla dagar. Visst är årstiderna i Sverige underbara även om 

vi kanske mest uppskattar våren och sommaren med varma härliga högtryck.  

I vår kära FUB-föreningen är det nästan alltid högtryck över hela året. Föreningens 

aktivitetskalender är så gott som fullbokad med saker som förhoppningsvis ska passa alla 

medlemmar på ett eller annat sätt. Under 2022 har föreningen satt igång en hel del nya 

aktiviteter efter önskemål från er medlemmar. En del aktiviteter har blivit ”fasta” och en del 

har varit för försök och test. Riktigt roligt att ni medlemmar kommer med tips om nya och 

intressanta aktiviteter. Om föreningen genom sin styrelse hittar ekonomi för dessa försöker 

vi sy ihop en lösning tillsammans med våra duktiga medarbetare på FUB-gården. 

Förutom föreningens alla egna aktiviteter har ju äntligen Länsdanserna kommit igång igen 

med start på Fröjden i vår fina stadspark. Det var helt underbart roligt att vara med på denna 

dans och se såväl vår förenings som övriga länets föreningars medlemmar glädjas till dans, 

musik och härlig gemenskap. Länsdansen var verkligen efterlängtad och nu har ju ytterligare 

danser avverkats under hösten med stort deltagande från bland annat vår förening. Och den 

14 januari nästa år startar vi upp vårens länsdanser med en kväll i Huskvarna folkpark vilket 

ni kan se i vårens program. 

I september var det val i Sverige och förhoppningsvis var det många av er medlemmar som 

tog chansen att påverka styrningen av vår kommun, vår region och vårt land. Den nya 

regeringen är på plats och ska nu sätta sig in i alla små och stora frågor. Vad detta kommer 

att innebära och hur detta kommer att påverka FUB och vårt arbete vet vi inte än men vi 

hoppas naturligtvis på att kommunen, regionen och staten kommer att stötta oss och vår 

verksamhet på ett bra sätt. Styrelsen, både på riks- och lokal nivå, försöker på alla sätt vara 

med i ”maktens boning” och göra allt vad som står i vår makt att påverka politiken positivt 

för FUB:s fortsatta arbete.  

Glöm inte bort att vi gärna ser fler medlemmar i vår FUB-förening. 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, medlems-

rådgivning m.m. Kolla gärna med era familjemedlemmar, assistenter, personal på boendet 

och på arbetet om de vill bli medlemmar i vår förening.  

Vill avslutningsvis skicka ett stort och varmt tack för detta året till er alla, medlemmar, 
personal och styrelse, som gör FUB-föreningen i Jönköping till den fina förening som den är. 

 

God Jul samt ett Gott nytt 2023 och VAR RÄDDA OM ER! 

Med varma hälsningar/Matz 

 



HOCKEY 

 
 
 

Häng med när FUB går till Husqvarna Garden och hejar fram HV 
71 när de möter Timrå.  

Tisdag den 29 november kl. 19.00.  
Vi har 25 platser på läktaren och 4 platser på handikappsektionen 

(Obs! Egen personal behövs till dessa 4 platser).  

 
Först till kvarn! 

 Mer information kommer till dem som anmält sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Hej! Du behöver 
anmäla dig till 
denna aktivitet. 

Denna aktivitet  
är gratis! 



INNEBANDY 

 

Häng med när FUB går till Arenan, Idrottshuset och hejar fram JIK 
när de möter FC Helsingborg. Ta med familjen eller vänner. 

 
Söndagen den 11/12 kl. 17.00.  

Vi har 20 platser på läktaren. 
 

 

Först till kvarn!  
Mer information kommer till dem som anmält sig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmäl er till: 
FUB-föreningen 036-135942 

Eller mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 

 

Hej! Du behöver 
anmäla dig till 
denna aktivitet. 

Denna aktivitet  
är gratis! 



 HANDBOLL  

 
Häng med när FUB går till Arenan, Jönköpings Idrottshus och 

hejar fram Hallbys A-herrar när de möter Redbergslids IK. 
 

Lördagen den 11 Februari 2023 kl. 17.30. 
Vi har 15 platser på läktaren. 

 

Först till kvarn gäller! 
Mer information kommer till dem som anmält sig.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmäl er till: 
FUB-föreningen 036-135942 

Eller mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 
 

Hej! Du behöver 
anmäla dig till 
denna aktivitet. 

Denna aktivitet  
är gratis! 



Anmäl dig till FUB:s 
 

BOWLING 
TURNERING  

 
Lördag den 11 februari 

på Bowling City i Jönköping 
  

 
Pris:  200kr/deltagare 

I priset ingår 4 Bowlingmatcher och tacobuffé 
inkl. måltidsdryck.  
Alla deltagare får Medaljer!!! 
 

Tid:  10.00-14.00 (samling 9.30) 
  Information om dagen kommer separat. 
 

Anmälan: Senast Måndagen den 30 januari 
  FUB gården 036-135942 

Meddela vid anmälan om personal/ledsagare/förälder 
också vill äta. Pris 120kr.  
 
 

 



Reportage från Tidningsgruppen  

 
 
 

Länsdans i Sävsjö 
 
Den 23 september var jag och gänget från FUB Jönköping iväg på Länsdans i 
Sävsjö. 
Go musik och go känsla hela kvällen. Tänk vad denne pensionär höll på. 
Stod framme vid scen och diggade. Bandet Framed spelade och sen kom 
Henke Strömberg (hemlig gäst) från bandet Scotts och sjöng och spelade 
gitarr. Fullt ös! Bästa låten denna kväll var ”I can jive”. 
Vi åt kassler och potatissallad och till kaffet fick vi en ”mösatöva” – 
kärleksmums. Jag vann ett paraply på lottnummer 174. 
Det var kul att det kom en hemlig gäst. 
Alla var trevliga och glada. 
 
Tack för att jag fick vara med på dansen! 
 
 
Skrivet av Ingegerd Carlsson i fyrklöverns tidningsgrupp 

 

 
Spa på Tranås Badhotell 

Den 4-5 augusti var jag och Erika på spa på Tranås badhotell. 
Det var en härlig vistelse med sköna bad. Sedan åt vi en 
underbar frukost också. Jag kan rekommendera er alla att 
åka till Badhotellet i Tranås. 

HV Dagen 

Den 10 september var jag på HV dagen. Äntligen var det tillbaka efter några 
års uppehåll. Både damerna och herrarna spelade mot 
Linköping och jag tittade på båda matcherna. Både 
damerna och herrarna vann. En riktigt trevlig dag på 
Huskvarna Garden. 

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns tidningsgrupp 
 



Reportage från Tidningsgruppen  

 
 
 

Länsdans på Fröjden 
 
Dansa och bugga hela natten lång. Det var Länsdans 
på Fröjden fredagen den 26/8. Det var en god 
räksmörgås, fika med kaffe och god kaka till.  
Vi köpte lotter och det var jätteroligt. Det var ett 
jättebra dansband som hette Sandins som spelade 
många bra låtar och världens bästa personal. Bra 
jobbat! 
 

 
Gruppträning 18 september 
 
FUB gruppträning har bytt träningslokal. Vi är på STC Herkulesvägen. 
Först är det samling. Vi gick till salen. Där finns TRX band. Börja kolla 
balans, olika övningar. Det var roligt och vi kämpade. Det kändes bra i hela 
kroppen. Vakna ben och magträning är motion, tränar ryggen också. Cirkel 
TRX repen är roligt. Det var nytt och nya övningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrivet av Karin Johansson, fyrklöverns tidningsgrupp 

 



Reportage från Tidningsgruppen  

 
 

Hemmakvällar hos Per Gösta 
 

Städa och laga matlådor. Mina favoriträtter är tacos, 
lasagne och kyckling. Jag går ut på promenader längs 
vätterstranden och till centrum i stan. Tittar på tv, 
Fångarna på fortet och Postkodmiljonären. 
Jag önskar att Dallas och Miami Vice kommer tillbaka. 

 
Där jag bor finns en gemensam lägenhet. Där samlas alla när det är kalas. 
Olika aktiviteter och ibland är jag med. Ikväll är det HV71 mot Leksand men 
jag brukar lyssna på sportradion i min lägenhet. 
 
Jag brukar skriva dikter: 
 
”Man tycker det ska vara fint väder jämt. Skönt och härligt med sol. Solen är 
bra, den värmer oss alla. 
Vi har en bra värld. Den ska vi vara rädda om. Den ska vi behålla jättelänge. 
Man ska vara trevlig och positiv mot varandra. Visa det och vara vänlig och 
snäll. Prata med alla och visa att man vill träffa många fina och umgås med.” 
 
Jag trivs med alla, omtyckt är jag, jättemycket. 
Alla är bra, omtänksamma. 
Jag är ute mycket, träffa folk, mycket trevligt bemötande av alla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrivet av Per G Jansson, fyrklöverns tidningsgrupp 

 



   

 

Äntligen, FUB Jönköpings föreningskläder är här! FUB loggan kommer att 
finnas på vänster sida, fram. (Behöver du prova ut storlek har du möjlighet 

att göra det på FUB-gården. Meddela innan du kommer). 
 

OBS! Vill du få din beställning innan jul behöver du beställa  
senast den 30 november, innan klockan 14.00 

 
Beställningen görs till: FUB-föreningen 036-135942 

Eller mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 
 
 

 

Luvtröja med 
dragkedja 

500kr 
Finns i stl. S-XXL 

Luvtröja utan 
dragkedja 

500kr 
Finns i stl. S-XXL 

T-shirt  
60% polyester, 40% bomull 

280kr 
Finns i stl. S-XXL 

 

JULKLAPPS

TIPS! 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se


 

 


