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VÅR  HEMSIDA  ÄR  ÄNTLIGEN  KLAR  ATT  VISA

Efter många bedrövelser och prövningar så börjar vår hemsida att ta form. Du 
kan nu kolla  på adressen   www.vaxjo.fub.se      .  Det återstår några sidor 
samt  webbshoppen.  Vår  ambition  är  att  du  skall  hitta  nyheter  varje  vecka 
antingen på startsidan eller under fliken ”AKTUELLT”. 
Under fliken ”STÖD FUB VÄXJÖ” hittar du tips på hur du kan stödja oss vid 
olika tillfällen eller genom bidrag varje månad.  Kolla och tyck till om hemsidan.!!

JULFESTEN  DEN  16  JANUARI   –   SKOGSLYCKAN  

Årets julfest är i Skogslyckans Församlingshem. Växjö. 
Anledningen till att vi flyttar är att vi inte får använda 
köket på Vattentorget. Inget kök = Inget kaffe och ingen 
gröt. En julfest utan gröt går inte eller hur?
Av det bifogade  röda pappret framgår att vi dels börjar 
klockan  14  och  dels  att  KLIPPAN  som  vanligt  säljer 
lotter med fina och många vinster. DU kommer eller hur.
Pengarna går till DUVANgruppen i Tuzla.

MÖTESKALENDERN  FÖR  2010

Vi bifogar möteskalendern för 2010 på det  vita pappret. Den finns även på hem-
sidan. Där finns även tidpunktern då olika möten börjar. Vi kompletterar med till- 
kommande  aktiviteter  och  de  är  då  gulmarkerade för  att  du  lätt  skall  hitta 
ändringarna. X-BESTs alla danser finns inte med. De kommer på hemsidan så fort 
det blir klart.

FORSKNINGSINITIERADE  STUDIECIRKLAR

Handikapprörelsen har genom I & KC startat en studiecirkel om hur vi kan på-
verka forskningen inom vårt område. Studiecirkeln är i Älmhult på Nicklagården. 
Den 25 jan. pratar vi om ”Design och tillgänglighet”, den 22 feb. ”Nationaleko-
nomiska aspekter”, den 22 mars ”Demokratifrågor” och  19 april ”Genusfrågor”. 
Är du intresserad kontaktar du Jan Karlsson på tel. 0470-711050.

I kommunerna Alvesta, Lessebo,
Uppvidinge, Växjö och Älmhult
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THÉ-DANSER  OCH  LOGDANS

X-BEST spelar även denna gång på Kulturnatten 
i Växjö. Det är den 30 januari på stora scenen vid 
Emigrantinstitutet kl. 14 – 15. 
THÉ-DANSERNA  på  Vattentorget  drar  igång 
den 21 februari. Du hittar allt om Thédanserna 
på det bifogade ljusgröna pappret. 
Vårens logdans på Ryttartorpet är den 18 maj.

NYA  LOKALER  DEN  9  MARS

Nu är det klart med nya lokaler. Flyttlasset går den 9 mars 2010. Anledningen till 
förseningen är ett nytt ventilationsaggregat, som har lång leveranstid. Vi får även 
en grupp från daglig verksamhet, som kommer att serva alla med olika sysslor. 
Den nya adressen blir: FUB Växjö,     Södra Vallviksvägen 4 B, 352 51 Växjö.  
Vi har samma telefonnummer 0470-22485 som numera är kopplat till Kennerths 
mobiltelefon. Vi kommer att dela rum med länsförbundet.
Det blir en invigning av lokalerna under våren med ett öppet hus och festligheter. 
Vi återkommer i nästa MEDLEMSNYTT med datum och detaljer.

VÅRENS  LÄNSDANSER

Vi inleder vårens Länsdanser  den 20 febru-
ari med WAHLSTRÖMS. Du hittar allt om 
dansen på det ljusblåa  pappret. 

BOB  STEVENS  kommer fredagen den 16 
april.  Lördagen den 8 maj är det JANNEZ 
tur att bestiga scenen. Du får affischer om 
danserna i nästa utskick. Är nyfiken kan du 
kolla  hemsidan under fliken AKTUELLT.
VI TRÄFFAS OCH TRIVS I VÄXJÖ !!!!

HANDIKAPPFORSKNINGENS  DAG  DEN  25/11
Universiteten och högskolorna i södra sverige har varje år en redovisning av vad 
som händer inom området handikappforskning. I år träffades vi på Högskolan i 
Kristianstad. Det var en mycket intressant dag med ett 20-tal olika föreläsningar, 
dels  gemensamma  och  dels  i  tre  parallella  sessioner.  Från  Växjö  medverkade 
Maria Wolmesjö  med – ”Ökad brukarmedverkan i  socionomprogrammet” och 
Elisabeth Frithiof pratade om – ”Särskoleeleven i all sin glans”. 

Furuboda KompetensCenter  presenterade sitt  projekt  ”SAMSPEL” som är ett 
musikdataprogram för personer med mycket begränsad rörelseförmåga. Vi har 
bjudit upp dem till Vallhagens invigning. En länk finns på vår hemsida.  KOLLA. 
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ÅRSMÖTET  DEN  28  FEBRUARI

Vårt årsmöte 2010 är i Skogslyckans församlingshem, Växjö den 28 februari. Ut-
över sedvanliga årsmötesförhandlingar så kommer vi att prata om FUBs Framtids 
utredning. Vi kommer även att visa vår hemsida för dem som inte har tillgång till 
internet. Du hittar allt om årsmötet på det bifogade gula  pappret.  VÄLKOMMEN

TUZLA – PROJEKET  ÄR  AVSLUTAT

Vårt projekt i Tuzla är nu slut, men vi fortsätter utan stöd från SHIA. Vi har lovat 
våra vänner i Tuzla att de skall få minst 15.000:- per år av oss. Eventuellt kommer 
vi att finnas med på ett hörn om det planerade samverkansprojektet blir av. Vi in-
går i så fall tillsammans med FUB Stockholm.
Du kan hjälpa oss att stödja Tuzla genom ett bidrag, som du sätter in på vårt 
bankgiro 203 – 0484. Du hittar mer information på hemsidan under fliken TUZLA

Observera att vi har avslutat vårt plusgirokonto från och med 2009 12 01.

JULEN  =  BARNENS  HÖGTID

Julen  närmar  sig  med  stormsteg  och  det  är 
alltid ett problem med innehållet i julklapparna 
Vi ger dig nu några mycket prisvärda tips!

”Märtas saga” är  en  personlig,  rolig  och 
eftertänksam bok. Märta gör saker på sitt sätt. 
Märta  hittar  sitt  språk och växer  ikapp med 
konsten  att  kommunicera.  Hon  gör  saker  på 
sitt sätt. En mycket bra bok för alla barn.

Boken kostar endast  25:-  + porto.

”Peter POP”  har tidigare gjort musik till FUB. 
Nu har han släppt 13 nyskrivna barnlåtar som 
är samlade på denna CD:n. Skivan har blivit en 
storsäljare bland barnmusiken och var topp tre 
under sommaren. Ett måste i alla barnfamiljer.

Skivan kostar endast  75:-   + porto.

Har du skrivit alla dina Jul o Nyårshälsningar? 
Om inte – så har vi ett toppenerbjudande. 

10 olika kort med kuvert för endast 10:-  + porto.

STYRELSEN önskar ALLA  MEDLEMMAR
      GOD JUL  o  GOTT  NYTT ÅR    
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