
NR 72       MEDLEMSNYTT   10 04 07

JULFESTEN  DEN  16  JANUARI

Årets julfest var i Skogslyckans Församlingshem, Växjö. Trots att vi av olika skäl 
hade bytt lokal så kom det som vanligt fullt hus. Det fungerade bra med att vi var i 
två  lokaler.  Kökspersonalen  trivdes  utmärkt  i  det  fina  köket.  Vi  tackar  även 
KLIPPAN för de fina vinsterna i lotterierna. Du hittar bilder från julfesten på 
hemsidans första sida. Kolla om du är med på www.vaxjo.fub.se .

VÅRENS  LÄNSDANSER

Vi  fortsätter  vårens  länsdanser  med 
BOB STEVENS fredagen den 16 april 
det gröna pappret och lördagen den 8 
maj  spelar  Jannez upp  till  dans  i 
Växjö Folkets Park det gula pappret. Vi 
ser fram emot två trevliga danser. Du 
kommer väl och tar en sväng om?

ÅRSMÖTET  DEN  28  FEBRUARI

Vi avhöll ett traditionellt årsmöte den 28 februari i Skogslyckans församlingshem. 
Det mest dramatiska var starten på mötet eftersom hela mötet var tänkt som en 
presentation  av  vår  hemsida.  Till  slut  fick  vi  igång  ett  mobilt  bredband  som 
fungerade ihop med datorn och projektorn.
Själva mötet avlöpte utan överraskningar. Et finns ett förslag till Länsförbundets 
årsmöte om ett slopat arbetsutskott och en mindre styrelse, vilket innebär att vi 
tappar tre styrelseledamöter och tre ersättare. Vi tackar de här sex personerna för 
det arbetet som de har lagt ner i Länsförbundets styrelse.

X-BEST  FIRAR  25  ÅR
X-BEST  blir 25 år 2010. De håller på med en DVD 
film  om  sina  25  år  på  scenen.  Förutom  sina  egna 
danser  har de i  år spelat  på Kulturnatten i  Växjö. 
Marco Insalaco som tolkar ”Elvis”  har varit  med i 
Radio Kronbergs ”After work”. Vi väntar på DVD:n.

I kommunerna Alvesta, Lessebo,
Uppvidinge, Växjö och Älmhult
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NU  HAR  VI  FLYTTAT  TILL . . . . .

Rom byggdes  inte  på  en  dag,  ej 
heller  Vallhagen.  Du  får  räkna 
med lite inkörningsproblem.

Alla gör så gott de kan för att du 
skall  trivas  och  få  bra  service. 
Välkommen att besöka Vallhagen 
och  ta  dig  en  fika  hos  oss  eller 
Servicegruppen. 

Adressen är Södra Vallviksvägen 4 B,  352 51 Växjö.  Telefonnumret är samma.
På Vallhagen finns flera bra möteslokaler så vi kommer i fortsättningen att ha 
våra medlems- och temamöten där. Är du osäker på hur du hittar till Vallhagen. 
Kolla hemsidan www.vaxjo.fub.se  där finns en länk till en bra karta.

TUZLAFILMEN  2009

Nu finns filmen från vår Tuzlaresa 2009 på webben. Den ligger först bland våra 
filmer. Här är adressen till sidan på ÖKV http://www.okv.se/webbtv .Titta och le. 
KLIPPAN målar tavlor som skall ställas ut på Vallhagens invigning den 1 juni. 
Vår förhoppning är att alla tavlorna säljs då. Pengarna skall vi skicka till Tuzla.
 I nästa MEDLEMSNYTT så får du inbjudan till Vallhagens invigningsfest 1 juni.

VITAK – PROJEKTET

FC Växjö driver ett projekt i Växjöparken. 
Vi och Växjö kommun är med i projektet 
på olika sätt.  Huvudinriktningen är idrott 
och fritidsaktiviteter samt caféverksamhet.
Ishockeylaget och teatergruppen har väckt 
uppmärksamhet  i  massmedia.  Gör  gärna 
ett besök i parken och ta en fikapaus.
Vill  du  veta  mer  –  då  besöker  du  deras 
hemsida: http://www.vitak.se/ .

UPPHANDLING  AV  FÄRDTJÄNSTEN

Länstrafiken håller på med kravlistan för den kommande färdtjänsten och andra 
samhällsbetalda resor.  Innan sommaren skall  förfrågningsunderlaget  gå ut  till 
entreprenörerna och allt skall vara klart till semestern 2011.
Länstrafiken vill träffa handikapprörelsen för att få veta vilka krav vi har på en 
bra  färdtjänst.  Du  som  är  intresserad  är  välkommen  till  Vallhagen,  Södra 
Vallviksvägen 4 B, den 26 april klockan 18.00 för en diskussion. VI ses eller hur?!
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EMMABODADAGEN  DEN  11  MAJ

Vår fortbildning av läsombud, IT-ombud,  de kommunala arbetsgrupperna och 
övriga intresserade  är  i  år  den 11 maj  i  Emmaboda.  Det  blir  som vanligt  en 
fullspäckad dag med spännande programpunkter. Är du intresserad så rekom-
menderar  vi  ett  besök  på  vår  hemsida:  http://www.vaxjo.fub.se/  där  finns 
program och anmälningsblankett.

MUSIKFEST  I  HAGAPARKEN  DEN  22  MAJ

Lördagen den 22 maj klockan 15 – 18 är det stor festival i Hagaparken, Alvesta. 
Det är fritiden i länets kommuner som tillsammans med FUB är arrangörer. Det 
blir  många  orkestrar  och  artister  av  olika  slag  som  uppträder  under  efter-
middagen. Det blir även dans. Festivalen är gratis. Du får en inbjudan från OMS- 
fritid i din kommun när programmet är spikat. DU kommer väl dit !!!!!!???

BOKMÄSSA – LÄTTLÄST  DEN  21  OKTOBER

Den 21 oktober blir det stor fest i Växjöparken. Vi har då för första 
gången  en  Bokmässa  där  allt  material  är  på  lättläst  svenska.  Vår 
avsikt är att samla alla lättlästa böcker och tidskrifter samt aktuell 
samhällsinformation.  Det  blir  seminarier  med  olika  teman, 
högläsning och mycket mer. Tanken är att de dagliga verksamheterna 
skall komma till bokmässan som är öppen klockan 11 – 18.

De som arrangerar bokmässan är FUB, Centrum för Lättläst, Regionbiblioteken, 
Studieförbundet  Vuxenskolan  och  Växjö  kommun.  Markera  redan  nu  i  din 
almanacka att du skall till Växjöparken den 21 oktober. Inbjudan kommer i höst.

TILL  MÅNGAS  NYTTA . . .

Är  namnet  på  förstudien  om  behovet  av  ett 
nationellt  kunskapscenter  för  frågor  om flera  och 
omfattande flerfunktionsnedsättningar. I underlaget 
ingår flera personer från vårt län. Är du intresserad 
och  har  möjlighet  så  presenteras  studien  på 
Kulturhuset den 16 april i Stockholm. Program och 
anmälan finns på http://www.fub.se/ .
Om du ändå är på Kulturhuset så bör du kolla upp 
TA PLATS utställningen som pågår 19 mars-16 juni 
vill göra vardagsrummet till en mötesplats för alla.
 
Dagsaktuella programpunkter finns på: www.taplats.info . Kolla detta !!!

Du som alltid vill vara uppdaterad – Kolla hemsidan.  http://www.vaxjo.fub.se/ .
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