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NYA  HEMSIDAN

Vår nya hemsida är
i  princip  klar.  Nu
lägger  vi  ut  den.
Det saknas några få
detaljer samt någon
bild. Vi har inte fått
adressen till  KLIP-
PANS hemsida,  det
blir även länk från
FUB Växjö sidan. 

Vi  har  försenats  i
vårt jobb på grund
av teknik problem i
Stockholm.  Allt  är
inte löst ännu, men
vi  hetsar  Stockhol-
marna.

Alla våra aktiviteter finns i  ”Kalendern”. Där finns även påminnelser om sista
anmälningsdatum till  olika aktiviteter. Vi vill  gärna veta om du saknar något
eller om du tycker att vi skall plocka olika saker. Hemsidan är till för dig! Du
kan maila till; fub@vaxjo.fub.se  eller ringa Kennerth på 070-233 87 32 om dina
synpunkter på hemsidan.

LOKALA  MEDLEMSFÖRMÅNER

På  hemsidan  finns  rubriken  ”LOKAL
MEDLEMSFÖRMÅN”.  Där  hittar  du
aktuella  medlemsförmåner.  I  dag  finns
där fyra olika medlemsförmåner. Ta för
vana att alltid kolla om där finns något
nytt.
Det är viktigt att man alltid respekterar
sista anmälningsdatum. Detta är för att vi

FUB Växjö, skall slippa onödiga utgifter och extra arbete. Det är för din skull
som vi fixar lite ”guldkant” på medlemsskapet i FUB Växjö.
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Nästa tillfälle är den 31 oktober då vi ser årets
föreställning  ”FAIRYTALES”  från  Ensemble
Cor . Allmänheten kan se föreställningen den 1
och  2  november  kl.  18.30.  Biljetter  finns  hos
Studiefrämjandet.

Vi  har även finalen för 2013 klar.  Den 26 november i  Folkets  Park kl.  8.30
öppnas portarna till  ”Hälsa i  centrum”. Det blir både teoretisk och praktisk
hälsa  inramad  med  en  nostalgitripp  på  högsta  nivå.  Spännande  eller  hur.
Program finns i det bifogade vita pappret.

SÄRVUX  RIKSKONFERENS  DEN  12 – 13  SEPTEMBER

Särvuxpedagogerna hade sin rikskonferens i Kosta den 12 – 13 september. Vi
och  KLIPPAN var där med  ett  informationsbord  om våra  verksamheter.  Vi
fokuserade  på  Tuzla,  UNIK Försäkring  och  vårt  LL-material  för skolan.  Vi
sålde nytryckta vykort och ett boklotteri. Pengarna går till Duvans verksamhet.
På hemsidan i fliken ”FOTO”  finns ett album med många fina bilder. KOLLA!

KLIPPANS  FORSKNINGSDAGAR  DEN  4 – 6/10

Forskningsdagarna  var  på  Billingehus,  Skövde.  Årets  tema  var ”Kropp  och
Känsla”.  Från  Växjö  åkte  6  deltagare  samt  3  handledare.  De   pratade  om
Utvecklingsstörning – Var sitter den?, Hälsa och livskvalitet – Vad är det?, Var
hittar jag kompisar?, Att vara med i gänget på arbetsplatsen, Min kropp – Min
sexualitet, Det hjälper att prata samt Familjestöd – En mänsklig rättighet.  Det
var nio olika experter som höll i diskussionerna. Det var spännande och mycket
intressanta föreläsningar och gruppdiskussioner. Allt spelades in på video så det
kommer en film om några månader. Filmen blir ett bra diskussionsmaterial.

BIO – HUNDRAÅRINGEN  DEN  28  DECEMBER

Första lokala medlemsförmånen är
den  28  december på  Filmstaden  i
Växjö kl. 10.00. Vi har köpt en egen
föreställning av ”Hundraåringen”.
Sista anmälningsdag är den 20 de-
cember. Du hittar allt om bion i det
bifogade ljusblåa pappret. 

LIVSBILD  EN  UTSTÄLLNING  OM  LIVET

Det är nu klart att utställningen ”Livsbild – 20 röster i tid och rum” kommer till
Växjö  den  4  november  till  den  21  november.  Den  kommer  att  finnas  på
Stadsbiblioteket i Växjö. Måndagen den 4 november öppnar vår egen medlem
Ann-Charlotte Carlberg utställningen genom att klippa bandet. Det blir även en
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föreläsning den 14 november kl.15.00
på biblioteket  i  sal-Galxen.  Vem som
kommer  att  föreläsa  är  inte  riktigt
klart ännu. Allt om utställningen finns
i det bifogade gula pappret. 

ABF har gjort en studiehandledning till utställningen som kan användas i olika
diskussionsgrupper eller studiecirklar. VÄLKOMMEN den 4 november kl. 15.

UNIK  FÖRSÄKRING  DEN  20  NOVEMBER

I förra MEDLEMSNYTT fick du inbjudan till informationsmötet med UNIK
Försäkring den 20 november kl.  18.00 på Hovslund i Växjö. Vi vill  bara på-
minna dig om att du måste anmäla dig senast 18 november på tel 0470-711050.

EN  DAG  OM  FÖRÄLDRASTÖD  28  NOVEMBER

Det är en heldag i Växjö Konserthus 8.30 – 16.15. Konferensen är en del av ”Det
goda föräldraskapet” som är ett länsprojekt i Kronoberg. Temat focuserar på
föräldraskap  där  föräldrarna  har  kognitiva  svårigheter  som  påverkar
föräldraförmågan.  Anmälan görs på www.fhi.se/konf20131128. Konferensen är
avgiftsfri. 

DANSBANDSGALA  DEN  5  APRIL  2014
Vi  har  förbokat  150
biljetter till dansbands-
galan. Beställer du din
biljett  hos  FUB  före
den 15 december så be-

talar du endast 200:- per biljett. Efter den 15 december kostar biljetten 595:-.
Detta är en av våra lokala  medlemsförmåner under 2014.  Du hittar allt  om
Dansbandsgalan i det bifogade  ljusgröna pappret. Missa inte detta förmånliga
erbjudande. 

MIN  MENING – PROJEKT 

Tillsammans med Växjö kommun har vi sökt och fått pengar till ett projekt om
alternativ  kommunikation  (AKK).  Projektet  syftar  till  att  ge  gode  män  en
möjlighet att kunna kommunicera med sina huvudmän, då de använder sig av
AKK. Tanken är att det skall bli ett utbildningsmaterial som kan användas i
gode männens grundutbildning. Projektet är tvåårigt.

Projektet ska ge gode män arbetsverktyg för att målgruppen ska få möjlighet att
uttrycka sin  mening i  såväl  frågor av större  dignitet  som vardagsaktiviteter.
Utbildningen baseras på det behov som målgruppen uttrycker. Vi återkommer
med jämna mellanrum om vad som händer i projektet.                                          3.
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VÅRENS  LÄNSDANSER

Vårens Länsdanser  startar  upp med ELISAS den
15 februari. Vi fortsätter med BLACK JACK den
15 mars. Vi avslutar med SANNEX den 10 maj. 
Du  får  affischer  i  nästa  MEDLEMSNYTT  som
kommer i brevlådan under januari 2014.

INTERNATIONELLA  NÄTVERKSTRÄFFEN 9 -10/11

Den är i  Solna och inbjudna är tre  deltagare  från FUBs alla  internationella
projekt. Vårt projekt är slut, men eftersom vi fortsätter utan projektpengar så
får vi vara med. Det blir Krister och hans handledare Göran som deltager från
oss. Kennerth åker med för att berätta om hur vi i Växjö fixar fram pengar. 

På vår hemsida under rubriken TUZLA hittar du allt om vårt internationella
arbete. Du ser att Kajsa var i Tuzla för några veckor sedan och hälsade på. Hon
hade med sig de pengarna som vi fick ihop i Kosta på Särvuxkonferensen. De
blev  uppskattade,  eftersom man  saknade  pengar för att  kunna  deltaga  i  en
idrottstävling. Läs Kajsas reseberättelse och titta på fotografierna från resan.

JULFESTEN  DEN  12  JANUARI  2014

Julfesten flyttas till  Folkets Park,  Växjö,  eftersom
Skogslyckan byggs om. Vi tror att detta blir ett bra
alternativ. Vi byter också dag till söndagen den 12
januari  klockan  14  –  18.  Vi  har  traditionsenligt
program, vilket innebär mycket att  äta o gott om
motion  till  trevlig  musik.  På  det  bifogade  röda
pappret    finns allt du behöver veta inför en trevlig
julfest. KLIPPAN hälsar att deras lotterier är ännu
bättre i år.  VI SES – ELLER HUR?

TROLLKARLEN  FRÅN  OZ   22 – 23 SEPTEMBER

Glada Hudik Teatern turnerar under år 2014 med ”Trollkarlen från Oz”. De
kommer till Växjö Konserthus den 22 och 23 september. Vi har försökt att få lite
rabatt på biljettpriset men det gick inte. Biljetterna kostar 395:- styck och de är
redan ute till försäljning hos ticnet-ombuden. Passa på att köpa biljett medan du
kan välja lite var du vill sitta.

Vi i styrelsen vill passa på och tacka för i år och

ÖNSKA  ALLA      EN  GOD  JUL.


