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I  FOLKPARKENS  TJÄNST  DEN  16  JANUARI
Lördagen den 16 januari blir det fest i
Folkets Park, Växjö. Wizex ger en nos-
talgitripp på sina år i  Folkparkerna.
De ger minnen från 40-talet till idag.

Det är ingen vanlig Länsdans även om
priset är detsamma. Det är sittplatser
så  därför är det  extra viktigt  att  du
anmäler dig till Eivor. Det finns minst
250 sittplatser. Det är först till kvarn...
som gäller.

Observera  att  föreställningen  börjar
klockan 14.00  och  slutar runt  16.30.
En paus på en halvtimma är planerad.
Du som åker färdtjänst – Boka i god
tid. Skall du handla och ha autografer
så blir klockan säkert 17.00 innan du
kan  åka  hem.  Allt  om festen  på  det
vita  pappret. Vi  ses  i  parken  eller
hur !!!!????

JULFESTEN  DEN  10  JANUARI - MEDLEMSFÖRMÅN

Vår traditionella Julfest är i Växjöparken den 10
januari klockan 14.00. Vi börjar med kaffe, saft,
bullar  och  kakor.  Efter  en  stunds  dans  kring
granen är det dags för gröt och smörgåsar. Vi av-
slutar med en stunds vanlig dans.
KLIPPAN har som vanligt fått ihop många paket
till  sin  lottförsäljning.  Pengarna  går  till  våra
vänner i Tuzla. Som vanligt är det Tommy som är
vår musikant. 
FUB Växjö bjuder alla medlemmar och tjänstgörande personal (boendepersonal
ledsagare,  personlig assistent eller kontaktperson) på julfesten.  Glöm inte att
anmäla dig i god tid så maten räcker till alla. Du hittar allt om Julfesten i det
bifogade  röda pappret. Du är Välkommen till en trevlig eftermiddag i Folkets
Park, Växjö. Hoppas att vi ses.
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VÅRENS  LÄNSDANSER

Vårens första Länsdans  den 6 februari  kör
vi med  SANNEX. Du får allt om dansen i det
bifogade gula pappret.

Vi fortsätter därefter med BLACK JACK den
19 mars.  Allt om dansen på det  vita pappret
och vi avslutar med CASANOVAS den 7 maj.
Allt om denna dans på det ljusblåa pappret.

Under  februari  månad  är  vi  utlovade  spel-
schemat för höstens danser. Så håll ut!!  
Vi ses i Växjöparken eller hur !!!?

COME  TOGETHER  FEST  I  LINNÉPARKEN  19 / 9

FUB och Erikshjälpen har ett gemensamt projekt i Rwanda och Tanzania. Syftet
är att personer med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar skall
få möjlighet att gå i skolan. Pengarna kommer från Postkodslotteriet.
FUB har utsett 4 ambassadörer från gymnasiesärskolor i Sverige. De heter Axel,
Joanna, Viktor och Victoria. De har varit i Afrika och nu vill de berätta om sina
upplevelser för oss övriga, på mottot ”Musik och möten för allas rätt till skola”.

Ambassadörerna besöker  tillsammans med raggaestjärnan Baba Gurston från
Nairobi  Eriks-hjälpens butik i Växjö den 19 september och gjorde två framträ-
danden i butiken. Vi gav en extraföreställning från scenen i Linnéparken. Där
fanns även  X-BEST och CRACY DAZE. Det kom nästan 200 personer som njöt
till musiken och käkade varm korv och saft. Det var en härlig dag – eller hur!!!

OMSORGENS  DAG  I  KONSERTHUSET  DEN  21 – 22 / 9

Vi fanns på plats med våra informationsbord båda dagarna. Många var intres-
serade av våra material med  AKK (alternativ kommunikation). Studiemateria-
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let ”Mitt Val” väckte stor uppmärksamhet. Vi presenterade också den stora god
mansenkäten med många intressanta påståenden. Det var två dagar med många
spännande föreläsningar som förhoppningsvis för verksamheterna framåt.

VÅRENS  THE-DANSER 

Vårens THE-Danser drar igång den 21 februari
på Vattentorget. Allt i det ljusgröna pappret. 
THE-Danserna  fortsätter  den  24  april  och  de
börjar som alltid klockan 14.00. Jag hoppas att
vi ses på Vattentorgets dansgolv. VÄLKOMMEN

ÅRSMÖTE  DEN  28  FEBRUARI

Söndagen den 28 februari träffas vi på Vallhagen för att hålla vårt årsmöte. Det
blir  traditionsenligt  med  val  och  verksamhetsberättelse  och  andra  formella
saker som hör ett årsmöte till.
KLIPPAN kommer att berätta om ”Störd och Stolt galan” i Stockholm den 5-6
december. Vårt fina bokbord finns också på plats. Vi avslutar med fika. Allt om
årsmötet finna i det bifogade gula pappret.

INTERNATIONELLA  BESÖK

Den 25 november hade vi besök av ett
gäng  från  Sydafrika.  Det  var  fyra
personer  med  olika  funktioner  i  sin
kommun som ville  veta vad vi  tycker
om den dagliga verksamheten i Växjö.
Den  1  februari  kommer  nästa  gäng,
men då ifrån Kosovo. Vi vet idag inte
vad de vill veta om FUB.

MÖTE  I  ALVESTA  DEN  28  OKTOBER

Det har under en längre tid varit oroligt i Alvesta. Charlotte har gjort ett bra
jobb för att få förvaltning och politiker att tänka till. Resultatet blev ett möte på
Dagcentret den 28 oktober.  Mötet var välbesökt av anhöriga, tjänstemän och
politiker.
Vi kom fram till att FUB måste få vara med i processen i ett tidigare skede.
Detta gäller såväl  framtagande av riktlinjer och andra policydokument samt
hur man vill förbättra verksamheten. Ett område som diskuterades mycket var
fritiden. Här utlovades en arbetsgrupp som skall vara ett stöd till ansvariga. Det
var sammantaget ett positivt möte där kommunen lovade väldigt många saker.
Nu gäller det för oss att bevaka frågorna så att något positivt händer.
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VÅRA  PROJEKT

MIN MENING
Vi har nu fått beslut om år tre. Arvsfonden köpte hela konceptet, vilket innebär
att vi kan marknadsföra utbildningar över hela landet. Vi kommer även att göra
specialsatsningar i Växjö kommun. Linda Björk redovisade projektet på Rätts-
ombudens fortbildning i Solna. Hon fick flera som ville bli cirkelledare.

SJÄLVORGANISERING  OCH  EGENMAKT
Malmö Högskola har följt KLIPPANS arbete under drygt två år. Nio personer
är djupintervjuade  och  de  kommer att  träffas  i  Halmstad  den  6-7  april  för
utvärdering  av  projektet.  Rapporten  blir  en  LL-bok  om  hur  Klippans
medlemmar kan påverka samhället om man organiserar sig i olika grupper.

BRUKARPERSPEKTIV  PÅ  LSS-INSATSER 
Är ett nytt projekt där RiksFUB kommer att vara projektägare och KLIPPAN-
deltagare  i  bland  annat  Växjö  utgör referensgrupp.  Projektet  skall  ledas  av
Lottie Giertz på Växjö Universitet. Det finns ännu inget beslut av Arvsfonden.

JOBBET  I  CENTRUM

Jobbet i Centrum 2015 går mot sitt slut. Nu åter-
står  endast  Ensamble  Cors  föreställning  ”En
midsommarnattsdröm” den 2-3 december.
Den 3 november gjordes en uppföljning av enkä-
ten i daglig verksamhet. Tidningen INTRA var med
och gjorde ett reportage om Jobbet i Centrum.
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