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För vuxna med
särskilda behov

Samlad fritid för dig
Vår och höst 2020
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Oms-fritid har samlat 
aktiviteter anpassat för dig
I det här häftet hittar du danser, fester, tävlingar och olika fritids-
aktiviteter.Det är studieförbund/föreningar/företag som erbjuder olika 
aktiviteter i programmet. Aktiviteterna är anpassade för dig som har en 
funktionsnedsättning och kanske behöver stöd i aktiviteten.

Är du osäker på om aktiviteten passar dig eller någon du känner eller 
om det är något du undrar så ring eller mejla oss på oms-fritid.

Aktiviteter som du anmäler dig till är bindande. Ibland får du möjlighet 
att prova på en ny aktivitet.

Vill du vara med i något i detta programmet så gör så här:
Fyll i anmälningsblanketten 2020 eller gå in på vår hemsida och gör din 
anmälan. Vi skickar alla anmälningar vidare till respektive arrangör.

 = Personal kan använda oms-fritids interndebiterings-
 underlag vid betalning och faktura. 

Vi rekommenderar att du som är fritidsombud i bostäder särskild service/
bostöd eller personlig assistent noterar viktiga datum.

WORD TRADE CENTER( WTC ) Södra Bantorget eller 
Södra järnvägsgatan 4 är vår nya uppsamlingsplats för resor.

Spara programmet. Aktiviteterna gäller för hela 2020

Programmet och övriga händelser visas också på vår hemsida
www.vaxjo.se/oms-fritid
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Kontaktuppgifter till
fritidskonsulenterna på 
oms-fritid
Distriktet för Omsorg Funktionsnedsätt-
ning
oms-fritid (besöksadress)
Ljungadalsgatan 2A
352 46 Växjö                                                   
 
Omsorgsförvaltningen 
oms-fritid (postadress)                                                                                                         
Box 1222 
351 12 Växjö

Yvonne telefon 0470-439 97 eller 070-991 24 81
e-post  yvonne.wallin-blomqvist@vaxjo.se

Åse telefon 0470-79 60 46  eller 073-368 72 89
e-post  ase.magnusson@vaxjo.se

Camilla telefon 0470-430 21 eller 070-991 24 82
e-post  camilla.davidsson@vaxjo.se

Eller till vår gemensamma e-post oms-fritid@vaxjo.se

Glöm inte att du kan besöka oss på vår hemsida
www.vaxjo.se/oms-fritid 

eller gilla vår Facebooksida Oms-fritid i Växjö
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Anmälan på oms-fritids hemsida
Alla nya val av studiecirklar för 2020 måste anmälas.  
Pågående studiecirkel fortsätter som vanligt och du behöver 
inte anmäla på nytt. Inbjudan kommer före start.

Viktigt är att du meddelar om du slutar i en studiecirkel eller                                                                                    
om dina personuppgifter ändras.

Det är viktigt att du fyller i rutan för GDPR, annars godkänns 
inte din anmälan till oss. 
 
Klicka på länken som vi lägger ut på hemsidan för anmälan 
av studiecirklar och enskilda aktiviteter våren/hösten 2020.
              
Enskilda aktiviteter kan du boka dig för när du vill före sista 
anmälan eller allt på en gång.  

Pappersblankett	finns	om	du	föredrar	det.	Du	kan	också	
kontakta oss så hjälper vi dig med anmälan. 

Så här ser anmälan ut på hemsidan 
www.vaxjo.se/oms-fritid när du klickat på länken.
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Vill du träffa 
mina hundar?
Är du sugen på hundpromenad 
eller bara gos?

Boka din egen tid eller ihop med 
andra.
 
Vi bestämmer tid och plats där du och 
jag och hundarna kan träffas.
Visst	låter	det	väl	bra!

Kontakta
Camilla på telefon 0470-43021
eller e-post 
camilla.davidsson@vaxjo.se
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Musikcafé
Kvarnhagskällan
Under våra musikkvällar kan du lyssna 
på bra musik, träffa nya och gamla 
bekanta,	fika	och	prata.	

Dag:  Torsdagar
 30 januari
 13 februari 
 27 februari    
 12 mars
 26 mars 
 (9 april påskfest)    
 23 april     

Klockan:  18.00–19.30    
 
Plats:  Kvarnhagskällan,  Kvarnvägen 16
Entré: 70 kr,  kommer på faktura. 

Arrangör: Sensus

Du behöver inte anmäla dig.
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Laga söndagsmiddag 
tillsammans
Vad är bättre än en gemensam 
söndagsmiddag en kall vinterdag 
i januari?

 
Dag:  Söndag
  19 januari
Plats:  Annevik Gula Huset
Klockan: 11.00-15.00 
Kostnad:     70 kr, kommer på faktura 
      
 

Begränsat antal, först till kvarn, 
max	8	kockar!

Anmälan till oms-fritid senast 
15 januari
på telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46
eller på e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se
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Fredagsmys med 
övernattning
Allt	är	möjligt!
Rykande badtunna, vinterpromenad,                                                                  
sprakande	eld	och	film/tv-mys.																		
                                                          
Vi lagar mat både ute och inne.
Umgås och har trevligt tillsammans.

Dag:  Fredag-Lördag
  31-1 januari/februari
Tid:  17.00 på fredag till 
  14.00 på lördag
Kostnad: 160 kr, kommer på faktura
 
 
 
Anmälan till oms-fritid senast 
den 27 januari på 
telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se
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Ta en dag ledigt för att 
shoppa på IKEA

Vi åker till Älmhult.
Där kan du handla allt du behöver. 
Till och med deras köttbullar kan du 
köpa.

Det går förstås bra att bara titta, 
känna och klämma på möblerna.

Vi äter lunch som är god och billig i 
deras berömda restaurang.

Dag: Tisdag
 11 februari
Avresa: kl. 10.00  från WTC
Hemkomst: kl. 17.00
Kostnad: 100 kr bussresa på faktura

Ta med pengar till mat och det du vill 
handla
 
 
Anmälan till oms-fritid senast 
den 7 februari på 
telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Bio
Monky

Nu bjuder vi in till Bio för alla.
Det	blir	en	film	som	kan	passa	många.
Det handlar om en apa och är både 
rolig och känslosam.
Vi hoppas vi fyller lokalen i vinterkylan.
 
 
 
Dag: Lördagen 
 29 februari
Klockan:  14.00 -15.30
Plats: Palladium
 Storgatan 12
Kostnad:  80 kr, kommer på faktura.
 Personal/ledsagare gratis.

Anmälan till oms-fritid senast den 26 februari på 
telefon 0470-430 21 eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Talangtävling
Sikta mot Stjärnorna
Vill du stå på scen och vara stjärna
för en stund?

Kom och sjung din låt. Försök likna den 
artist som du ska uppträda som.     

Dag:  Söndag
  8 mars
Klockan:  14.00-16.00
Var:  Musikhuset
 Bergendahlska gården
 Liedbergsgatan 14-16

Anmäl vilken artist du vill vara och 
vilken låt du vill framföra. 

Ta	gärna	med	en	fikakorg	till	pausen	
då	vi	ska	rösta	fram	dagens	vinnare!

Vi vill ha publik så om du inte vara med 
och tävla får du gärna komma som 
publik och rösta/heja på din favorit.

Vilken	spänning!

Anmälan till oms-fritid senast den 26 februari på 
telefon 0470-430 21 eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Årets konsert 
med Tim Lööv & The Handsome Band

Vinnare	av	P4	riksfinalen	2019. 

Som ni kanske sett på Facebook så 
vann oms-fritid 1 timmes spelning, med 
Tim och hans band.
Detta	evenemang	är	gratis!		Visst	kommer	du?														

Ta	med	dig	egen	fikakorg.

Dag:  Lördag
 21 mars
Klockan:  14.00-15.30
Var:  Kvarnhagskällan, Kvarnvägen 16

Anmälan till oms-fritid senast den 12 mars på 
telefon 0470-430 21 eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Musik och underhållning 
i påsk
 
Nu är det dags att inleda påsken                                                                           
och våren med en dans.
 
 
Dag: Torsdag 
  9 april
Klockan: 18.00-20.00
Plats:   Kvarnhagskällan, 
  Kvarnvägen 16
Orkester:   Cristoffer Escoz
Kostnad: 100 kr	för	fika	och	
  underhållning. 
  Kommer på faktura
  Personal betalar 50 kr 
Arr:  Nbv

Anmälan till oms-fritid senast den 
1 april på 
telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Länsdans
Dag: Lördag
 18 april
Klockan: 16-19
Plats:  Balders Hage
 Häradsbäck
Entré: 150:- 
 (med garderobs-
 avgiften) 

Vi tar emot anmälan till 
dans och till gemensambuss.
 
Avresa:  klockan 15.00 från WTC
Hemkomst: klockan 20.00
Kostnad:  Buss 70 kr, kommer 
  på faktura.  
  
  Inträde betalas kontant 
  på plats till fub.

Anmälan till oms-fritid senast den 14 april på 
telefon 0470-430 21 eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Fiska vid Trummen
 
    
Vi	träffas	för	att	fiska	vid	sjön	Trummen.
Har du tur kan du få abborre, björkna, 
brax, gädda, gös, lake, mört, sarv och 
sutare på kroken.
 
Ta	med	dina	fiskeredskap	och	lite	
goda smörgåsar.

Johan Lihné möter upp vid Brände 
Udde parkering.

Du	kan	fiska	från	sjökanten	eller	stå	
på någon bro.
 
Dag: Fredag
 22 maj
Klockan:  17.00-20.00
Plats:    Brände Udde 
 (vid dagiset) 
	 Parkering	finns.
Pris:     100 kr för fiskekort, 
 kommer på faktura.
 

Anmälan till oms-fritid senast 
den 18 maj på 
telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se  
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Fyrhjuling 
                                                                                           
Vi kör till 
Myrebobanan 
för att köra fyrhjuling.   

Du kör på en 
anpassad bana 

                                                        
Medtag	smörgås,	fika	och	dricka.	
Det	går	att	köpa	fika	och	korv	i	deras	café		 	 	
 
VÅR     
Torsdagen 28 maj 16.30-20.30                                                                                                   
Anmälan  senast 25 maj                                                      
 
HÖST
Torsdagen 27 aug 16.30-20.30                                                  
Anmälan  senast den 24 aug
 
 
Avresa:  WTC
Plats:  Myrebobanan i Ljungby SMK
Kostnad: 60 kr fyrhjuling kontant.      
 + 160 kr  transport kommer                      
 på faktura, vid varje tillfälle.

Anmälan till oms-fritid på 
telefon 0470-430 21 eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Paddla kanot och grilla 
på Annevik
 
Tänk dig en spegelblank sjö och att 
ljudlöst stilla glida fram med sin kanot.

Kanske någon tar första doppet för i 
år	eller	drar	upp	en	abborre	!

Ta med eget att grilla och dricka.

Vi tänder elden och håller grillen i 
gång. 
 
 
Dag:  Torsdag 
  4 juni
Klockan: 16.00-19.00 
Var:         Annevik 

Ingen anmälan, kom när du vill 
mellan klockslagen!

Frågor: oms-fritid 
telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Musik och sång på 
Hagalyckans 
trädgårdsfest
 
Hagalyckan öppnar sin trädgård för 
sensommarmusik med
dans och picknic.

Kläder	för	väder	och	ett	glatt	humör!
       
  
 
Dag: Torsdag
 20 augusti
Var: Hagalyckevägen 4
Klockan:  18-19.30
Orkester:  Meddelas senare
Kostnad: 80 kr
 kommer på faktura

Arr:           NBV
 
 
Anmälan till oms-fritid senast 
den	19	augusti	på	
telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se  

 

Ta din stol och kom!
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Musikcafé
Kvarnhagskällan
Under våra musikkvällar kan du lyssna 
på bra musik, träffa nya och gamla 
bekanta,	fika	och	prata.	

Dag:  Torsdagar
 10 september 
 24 september 
 8 oktober 
 ( 17 oktober höstfest )
 29 oktober 
 12 november
 26 november

Klockan:  18.00–19.30    
 
Plats:  Kvarnhagskällan,  Kvarnvägen 16
Entré: 70 kr,  kommer på faktura. 

Arrangör: Sensus

Du behöver inte anmäla dig.
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Länsdans
Dag: Lördag
 12 september
Klockan: 16-19
Plats:  Balders Hage
 Häradsbäck
Entré: 150:- 
 (med garderobs-
 avgiften) 

Vi tar emot anmälan till 
dans och till gemensambuss.
 
Avresa:  klockan 15.00 från WTC
Hemkomst: klockan 20.00
Kostnad:  Buss 70 kr, kommer 
  på faktura.  
  
  Inträde betalas kontant 
  på plats till fub.

Anmälan till oms-fritid senast den 8 september på 
telefon 0470-430 21 eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Regnbågsfiske
Sandbäcksdammarna               
i Hovmantorp
 
Häng	med	Johan	på	regnbågsfiske.	
En	fiskares	bästa	vän	är	tålamodet	
och friskluft.

Medtag mat för dagen och egna 
fiskeredskap.
 
Dag:  Lördag
  19 september 
Avresa: 09.00   WTC
Hemkomst: 16.00 ca
Kostnad: 120 kr för resa 
  och fiskekort
  Kommer på faktura
   

Ta med dig egen mat att grilla.

Anmälan till oms-fritid senast 
den 14 september på 
telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Laga söndagsmiddag 
tillsammans
Vad är bättre än en gemensam 
söndagsmiddag en kall vinterdag 
i januari?

 
Dag:  Söndag
  4 oktober
Plats:  Annevik Gula Huset
Klockan: 11.00-15.00 
Kostnad:     70 kr, kommer på faktura 
      
 

Begränsat antal, först till kvarn, 
max	8	kockar!

Anmälan till oms-fritid senast 
1 oktober
på telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46
eller på e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se
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Offroad
 
En härlig förmiddag i skogen. 

Åk med på terrängkörning i skogen. 
Bilarna är nya, gamla, militära eller 
specialbyggen. Har vi tur är det blött 
och	lerigt!

Medtag	fika	eller	korv	att	grilla.

Dag: Lördag 
 10 oktober 
Klockan: 10-13
Plats: Bergunda, Ryafällan
Kostnad:  70 kr 
 kommer på faktura

Kör Bergundavägen mot Sundet 
och tag vänster i korsningen vid 
Bergundastallet. Ryafällan ligger 
ca 500 meter fram på den vägen, 
på häger sida.
 
 
Anmälan till oms-fritid senast 
7 oktober
på telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46
eller på e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se       
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Höstdans och 
musikunderhållning  
 
Musikunderhållning med dans 
och smarriga höstbakelser på 
Kvarnhagskällan.
 
 
 
Dag: Lördagen 
 17 oktober         
Klockan: 14.00 -16.00
Plats: Kvarnhagskällan, 
 Kvarnvägen 16
Orkester: Henrik Axelsson
Kostnad: 100 kr för fika och 
 underhållning, 
 kommer på faktura
 Personal betalar 50 kr 
Arr: Nbv
 

Anmälan till oms-fritid senast 
12 oktober
på telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46
eller på e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se  
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Höstmarknad på Astrid 
Lindgrens Värld
Ta	en	dag	semester!
 
Astrid Lindgrensvärld bjuder på äkta 
Småländsk marknads känsla under 
hösten.

Vi åker dit på ett besök.

Ett tips är, varma kläder och skor.

Dag:  Tisdag
  27 oktober
Avresa:  10.00 från WTC
Hemkomst: 18.30 
Var:  Vimmerby
Kostnad: 350 kr för resa och entré  
 kommer på faktura 
  Ledsagare 175kr resa, 
 fri entré. 
 
 
 
Anmälan till oms-fritid senast 
20 oktober
på telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46
eller på e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Bio
Ailos resa

Nu bjuder vi in till Bio för alla.
Det	blir	en	film	som	kan	passa	många.
Ailos resa som handlar om en ren och 
är mycket naturvacker.
Vi hoppas vi fyller lokalen 
i novembermörkret.
 
 
 
Dag: Lördagen 
 7 november
Klockan:  14.00 -15.30
Plats: Palladium
 Storgatan 12
Kostnad:  80 kr, kommer på faktura.
 Personal/ledsagare gratis.

Anmälan till oms-fritid senast den 30 oktober på 
telefon 0470-430 21 eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: camilla.davidsson@vaxjo.se 
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Fredagsmys med 
övernattning
Allt	är	möjligt!
Rykande badtunna, vinterpromenad,                                                                  
sprakande	eld	och	film/tv-mys.																		
                                                          
Vi lagar mat både ute och inne.
Umgås och har trevligt tillsammans.

Dag:  Fredag-Lördag
  21-22 november
Tid:  17.00 på fredag till 
  14.00 på lördag
Kostnad: 160 kr, kommer på faktura
 
 
 
Anmälan till oms-fritid senast 
den 16 november på 
telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se
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Julbad på Kaskad                                                                          
 
Här	ska	det	badas!

Ta en semesterdag och berika dig 
med lite spa.

Packa badväskan och något att 
tugga på eller köp där.

Vi	åker	den	vanliga	länstrafikbussen	
till Tingsryd.
 
Häng	med!
 
 
Dag:  Torsdag 
  3 december
Avresa: 10.00 från resecentrum
Hemkomst: 16.00 ca
Var:   Tingsryd
Kostnad: Inträde 60 kr+120 kr buss  
	 	 med	länstrafiken,
  kommer på faktura

Anmälan till oms-fritid senast 
den 26 november på 
telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se
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Luciafest
 
Lucia kommer till oss med sina tärnor 
och stjärngossar.

Det blir kaffe, lussekatt, pepparkaka 
och julgodisbord.  
                 
Vi	möts	på	Kvarnhagskällan!
 
 
 
 
Dag:    Torsdagen 
  10 december  
Klockan:    18.00-20.30
Plats:   Kvarnhagskällan, 
  Kvarnvägen 16
Orkester: Meddelas senare
Kostnad:  170 kr, 
  kommer på faktura
      Personal betalar 50 kr 
Arr:              Sensus
 
 
Anmälan till oms-fritid senast 
den 4 december på 
telefon 0470-430 21 
eller 0470-79 60 46                                                                                                                         
eller e-post: 
camilla.davidsson@vaxjo.se
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Mötesplats Norra Esplanaden
Norra  Esplanaden 37   
För dig från 21 år och uppåt.
 
Du kommer hit för att träffa kompisar.
Vi har information om vad som händer 
i Växjö.
Vi gör en månadsplanering.
Vi	på	fritiden	finns	som	ert	fritidsstöd

Torsdagar 18.00-20.00 och lördagar 18.00-21.00
 

Kontaktperson: Åse Magnusson
telefon 0470-79 60 46 eller 073-368 72 89
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Theleborgs ryttarsällskap
 
För dig som klarar det mesta 
självständigt och ridning i grupp
 
Kontakt: 
telefon 0470-805 96.  
e-post: info@theleborgsrs.se 

För information om dagar och 
tider ta kontakt via hemsidan  
www.theleborgsryttarsallskap.se

Växjöortens fältrittklubb i Bergunda
 
För dig som behöver lite stöd och hjälp. 
   
Hör av er angående önskemål om dag och tid.

Kontaktperson: Pernilla Berglund                                             
telefon 0470- 69584 
e-post:  vaxjofaltrittklubb@tele2.se
hemsida: www.vaxjoortensfrk-ridsport 

Växjö Ridklubb på Araby

För dig som behöver mycket stöd och hjälp

Information om plats och lediga dagtider, kontakta:
Enhetschef Daglig verksamhet 
telefon 0470-43088
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Frilufts- och vandrargrupp
 
Vi promenerar i skog och mark med 
olika teman för promenaden. 
Ta med dig egen matsäck. 
Här gäller alltid kläder efter väder.

Tid: Lördagar kl 10-11.30
Plats: Bokhultet
Ledare:  Karl-Gustav
Kostnad:  500 kr för 10 tillfälllen per termin
Start:  Våren vecka 9, hösten vecka 37
Ta med ledsagare om du behöver extra stöd

Frågor: Inger Bard, Vuxenskolan telefon 0470-145 07
oms-frtitid telefon 0470-430 21

Massage

Det är underbart skönt och 
avslappnande att få massage.
30 till 50 min massagetid efter behov.                                                
Ni får en tilldelad tid efter anmälan. 
Max 8 personer
                                           
Dag:  Måndagar
Plats:   Vivaldi dagcenter
  Pomonavägen 3  
Massörer:  Aino och Sylvia 
Kostnad:  1900 kr 12 tillfällen per termin                
Start:       Våren v 7. Hösten v 37      
Frågor: Inger Bard, Vuxenskolan telefon 0470-14507 
  oms-fritid telefon 0470-43021
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Musik och rytmik

Vi sjunger och spelar tillsammans.
Nya och gamla visor, ramsor och 
sånglekar

Tid: Måndagar 
  klockan 17.30-18.15 
  eller 18.30-19.15
Plats:  Norra Esplanaden 37
Ledare:  Karl-Gustav
Kostnad:  600 kr för 12 tillfällen/termin
Start:  Våren v 7 Hösten v 37
Frågor:  NBV telefon 0470-753 263

Musik och rytmik

Vi sjunger och spelar musik tillsammans. 
En eller två grupper beroende på antal deltagare

Tid: Tisdagar 
  klockan 17.00-17.45 eller 18.00-18.45
Plats: Vivaldi, Pomonavägen 3
Ledare:  Karl-Gustav
Kostnad: 600 kr för 12 tillfällen/termin
Start:  Våren v 7 hösten v 37
Frågor:  NBV telefon 0470-753 263
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Sjung i kör
    
Att sjunga är en må-bra-aktivitet 
som sprider glädje i hela kroppen.

Vi sjunger härliga låtar - allt mellan 
himmel och jord.

Alla kan vara med, bara man gillar att 
sjunga.
  
Dag:      Preliminärt, tisdagar 
  alt. onsdagar
Klockan:   16.30-17.15
Plats:   Studiefrämjandet, Kungsvägen 6b
Ledare:    
Kostnad:  550 kr  för 10 tillfällen
Start:   Våren v 7 Hösten v 37
Frågor:  Helen Zetterholm telefon 070-933 40 28
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Kreativa möten - Syjunta

Vi jobbar med att hitta möjligheter 
att starta. Du kan göra en intresse- 
anmälan till denna.
 
Här träffas ni för att skapa och vara 
kreativa eller bara umgås kring det du 
stickar/ virkar.

Ta med det du har hemma och få 
hjälp, pyssla med något  nytt som 
ledaren erbjuder.
  
Dag:   Söndagar        
Kostnad:  1000 kr för 4 tillfällen

 
Kulturkul
Kulturskolan erbjuder en härlig bland-
ning av dans, sång, musik och teater.
Tillsammans kommer vi skapa något 
helt enastående. 
 
Dag:    Torsdagar
Klockan:  16.30-17.15 gruppen yngre
   17.30-18.30 musik och dramagrupp äldre
Plats:  Kulturskolan, Kungsgatan 29
Ledare:  Fyra musik- och dramaledare
Kostnad:    950 kr /termin 
Start:  Våren v 3 Hösten v 35             
Anmälan:     maria.rylander@vaxjo.se telefon 0470-417 58
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Biljard
 
Biljard	är	en	sport	som	de	flesta	kan	
vara med på och som ger ett 
trivsamt umgänge med andra spelare.
Café	finns	om	du	vill	köpa	fika.	

Dag: Tisdag 
Klockan: 18.00-22.00
Plats: Teleborgs centrum, Växjö biljardförening
Ledare: Morgan
Kostnad: 360 kronor för 12 gånger 
  eller 40 kronor per tillfälle. 
Start: Våren vecka 7. Hösten vecka 37 
Anmälan:  Morgan telefon 073-9647632 
  eller e-post vaxjobiljard@gmail.com
  

Boule

Boule	är	en	sport	som	de	flesta	kan	
utöva och som ger en trivsam social 
gemenskap.
Det är ingen ledare med från 
OMS-fritid. Vi spelar med övriga 
boulespelare.
Du måste ha ledsagare med dig.

Dag:  Tisdagar och torsdagar
Klockan:  17.30-19.00
Plats:  Boulehallen vid Värendsvallen, Bollgatan
Ledare:  Finns på plats
Kostnad:  35 kr per gång
Anmälan:  Direkt till boulehallen telefon 0470-291 70
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Mattcurling
 
Vi spelar curling i förenklad form. 
Istället för is så spelar vi på 
nålfiltsmatta.
Vi	vill	gärna	ha	fler	som	kommer	och	
tränar.

Dag:  Tisdagar
Klockan:  17.00-19.00
Plats:  Teleborgshallen, hall C.
Ledare:  Lars-Gunnar
Kostnad:  125 kr medlemsavgift i VHIF för 1år
  + 200 kr i träningsavgift/termin
Start:  Våren vecka 3. Hösten vecka 37
Anmälan:  Lars-Gunnar i HIF telefon 0470-919 28

Växjö Golfklubb Handigolf
 
Glädje - gemenskap - engagemang

Växjö GK Handigolf erbjuder och har 
som mål att skapa en av Sveriges bäs-
ta golfanläggninar för barn, vuxna och 
personer med funkationsnedsättning.

Gå in på vår hemsida www.vaxjogk-se 
under kommitté Team Handigold för mer 
information om vår verksamhet.
 
Kontakta Jens Magnusson på telefon 0703-37 06 28 
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Bowling 
 
Visst är det spännande när klotet rullar 
mot käglorna och kanske blir det en 
strike?
     
Dag:   Måndagar
Klockan:   15.00-19.00
Plats:   Knock em Down, 
  Västra Esplanaden 5.                                            
Ledare:   Team-Växjö
Kostnad:  1120 kr kronor/termin. 
Kontakt: Patrik Wilhelmsson                                               
Start:    Våren 13 januari-25 maj  (ej v. 8 och v.15)
  Hösten 7 september– 30 november (ej v. 44)
Anmälan:  Direkt till leifljung@outlook.com 
  eller telefon 070-366 29 32
 
Har du redan en tid behöver du inte anmäla dig.         
Ska du sluta måste du meddela det.   
Ingen alkohol får drickas före eller under träningstid,
med tanke på att lokalen har rättigheter.
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Boxning
 
Boxning är en sport som ger kondition 
och smidighet.
En sport för både tjejer och killar.
Det är ingen särskild ledare från 
OMS-fritid. Man tränar tillsammans 
med övriga boxare.
Du måste ha en ledsagare med dig om 
du inte klarar dig själv. 

Dag:  Tisdagar och torsdagar
Klockan:  18.30-20.00
Plats:  Strandbjörkshallen, Värendsgatan 20
Kostnad:  Under 20 år 700 kr/termin
  Över 20 år 1000 kr/termin
  Medlemsavgift ingår. 
  (1 januari-30 juni, 1 juli-31 december )
Anmälan:  Direkt till boxningsklubben telefon 070-528 81 54

Dans Gympa

För dig som gillar att dansa och röra 
på dig. Detta är en bra motion både 
för	kroppen	och	för	knoppen!
Det är musik som du känner igen.

Dag :  Fredagar
Klockan: 15.45-16.30
Plats:  Moves & Motivation Mårdvägen 13
Kostnad:  850 kr för 12 tillfällen 
Ledare:  Anja Karlsson
Start:  Våren v 7. Hösten v 37
Frågor:  Oms-fritid eller Anja telefon 0470-71 11 22
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Fotboll – Kul med boll                                  
 
Kom	och	träna	fotboll!	Växjö	Bollklubb	
har en grupp mellan 15-30 år
om träffas varje söndag.
Inne - och uteträning.

Dag:  Söndagar
Klockan:  15.00-16.00
Plats:  Teleborgs sportfält utomhus
  Katedralskolan inomhus
Kostnad:  600 kr /termin
Anmälan:  Jan Nicklasson telefon 0470-839 19 
  eller 070-190 89 29

Simträning i mulitbassäng

Om du kan doppa huvudet och simma 
med hjälpmedel 
När:  Tisdagar kl. 18.50-19.50

Om du kan simma 10-15 meter 
När:  Söndagar kl. 12.05-13.05

Avgift:  15 lektioner/termin kostar 850 kr + 260 kr i
  medlemsavgift/år
Anmälan:  Kontakta Frida Yamn på VÖSS kansli för mer 
  information om plats i grupperna och startdatum.
  e-post: kansli@vaxjosimsallskap.com 
  eller telefon 0470-466 50

Tänk på att om du inte klarar dig självständigt med 
omklädning	ska	du	ha	en	ledsagare	med	dig!
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Gilla vatten

Här badar, sjunger och simmar vi 
i skönt tempererat vatten.
Du måste ha en personlig ledsagare 
med i vattnet.
Gilla vatten är en metod utformad för 
att	flyta	och	behärska	vatten.	

Dag:  Måndagar
Klockan:  18.00-19.00
Plats:  Rehab Sigfrid, 
  JF Liedholms väg 12
Ledare:  Emelie
Kostnad:  700 kr 12 träffar/termin
Start:  Våren v 7. Hösten v 37
Frågor:  oms-fritid telefon 0470-430 21

Vattengymnastik

En aktivitet för kropp och själ.
Att göra gymnastik i vattnet gör att du 
känner dig lättare och kan sträcka ut 
hela kroppen ordentligt.
Tempererat vatten.

Dag:  Måndagar
Klockan:  19.00-20.00
Plats:  Rehab Sigfrid, JF Liedholms väg 12.
Ledare:  Emelie
Kostnad:  700 kr 12 träffar/termin
Start:  Våren v 7. Hösten v 37
Frågor:  oms-fritid telefon 0470-430 21 
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Cirkelträning

Cirkelträning är ett sätt att träna 
styrka i grupp. Man tränar på olika 
maskiner.
Ett aktivt och kul sätt att träna ihop 
med andra.

Dag:  Tisdagar
Klockan:  17.00-17.45
Plats:  Träningsfabriken, Kvarngatan 6
Ledare:  Johan Lihné
Kostnad:  1000 kr för 14 gånger/termin. Betalas på plats
Start: Våren v 6-19. Hösten v 36-49
Frågor:  oms-fritid telefon 0470-430 21

Styrketräning

Här får du träna alla dina muskler.
Ledaren visar dig hur du ska göra.

Dag:  Tisdagar
Klockan:  18.00-19.00 
Plats:  Träningsfabriken, 
  Kvarnvägen 6
Ledare:  Johan Lihné
Kostnad:  1000 kr för 14 gånger/termin. Betalas på plats
Start:  Våren v 6-19. Hösten v 36-49
Frågor :  oms-fritid telefon 0470-430 21
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Gå på Växjö Lakers

Visst är det roligt att gå på match 
tillsammans!	
Vi	fixar	biljetter	på	några	av	Lakers	
hemmamatcher.

När:  Efter anmälan får du ett   
  brev hem om vilka    
  matcher som gäller.
  Då väljer om du vill gå på alla matcher eller 
  bara någon enstaka.
Kostnad:  Sittplats 265kr
  Ståplats 175kr
  Handikapp 175 kr
Ledare:  oms-fritid
  Behöver du extra stöd måste du ha en
  ledsagare med dig.
Frågor:  oms-fritid telefon 0470-79 60 46
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Söndax, musik underhållning 
på Toftagården

Tycker du om musik och att umgås?
Vi träffas några söndagar för att ha 
trevligt	och	ta	en	fika	tillsammans.

Dag:  4 Söndagar
Klockan:  14.00-15.30
  Datum meddelas efter 
  anmälan
Plats:  Toftagården
  Lancastervägen 38 c
Kostnad:  500 kr
  + 20 kr fika per gång som
  betalas kontant på plats
  Aktiviteten sköts av boendepersonal.
Frågor:  oms-fritid telefon 0470-430 21
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Ingelstad, träffar med 
musikunderhållning

Träffarna är för dig som bor i Ingelstad.
Vi umgås, lyssnar på en speleman, 
fikar,	sjunger	och	bara	har	det	trevligt	
tillsammans.
Ta	med	egen	fikakorg.

Dag:  4 Söndagar
Klockan:  14.00-15.30 
  Datum meddelas 
  efter anmälan
Plats:  Rytterivägen 9, 
  telefon 0470-79 66 83
Kostnad:  500 kr
  Aktiviteten sköts av boende personal.
Frågor:  oms-fritid telefon 0470-430 21
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Fritidsrådgivning
Fritidsaktiviteten kan vara något som 
du gör varje vecka eller bara då du 
tycker att det känns kul. 

Det som är viktigt är att du själv eller 
tillsammans med någon du känner, har 
valt fritidsaktiviteter som passar dig.

Fritidskonsulenten på vuxenhabiliteringen arbetar för att 
ge stöd till vuxna med en medfödd eller tidigt förvärvad 
funktionsnedsättning inom:

• Psykiska funktioner

• Rörelserelaterade funktioner och kombination.

Fritidskonsulent
tony.osterberg@kronoberg.se
telefon 070-984 43 03

www.facebook.com/fritidhabilitering

www.1177.se/kronoberg/fritid
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Utlåning av 
fritidshjälpmedel
Välkommen till Funkibator!
Funkibator arbetar med 
utvecklingsfrågor inom området
funktionsnedsättning.

Vi vill förbättra, och vi vill göra det 
på	riktigt!

De större verksamhetsområdena är 
arbetsmarknad,
fritidsaktiviteter, utbildning och 
internationella frågor.

Allt vi gör är att höja livskvalitén för personer med 
funktionsvariationer.

Funkibator har nu en stor materialpark av många
fritidshjälpmedel.
Dessa lånas ut till personer över hela Kronobergs län.
cyklar,	rullstolar,	el	stol,	hygienstol,	badstol	och	mycket	mer!

En katalog över utbudet håller på att produceras.

Telefon  0470-223 42
e-post:  info@funkibator.se
hemsida:  www.funkibator.se
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FUB står för föreningen för personer
med utvecklingsstörning.

Föreningen samverkar med 
kommunerna för att få bort 
orättvisor och förbättra 
medlemmarnas levnadsvillkor.
Du som är medlem kan få hjälp och 
stöd av våra rättsombud 
eller medlemsrådgivare.

I vårt informationsblad, MEDLEMSNYTT hittar du senaste nytt 
om vår verksamhet.

Klippan Växjö är en sektion för personer meutvecklingsstör-
ning. Där pratas mycket om den egna situationen, i bosta-
den, på jobbet och på fritiden.

Man vill stärka självförtroendet, för att bli mer självständiga 
och delaktiga i  samhället.

Genom olika fritidsaktiviteter, som resor, danser med mera 
får medlemmarna möjlighet att umgås under trevliga former.
En del aktiviteter sker i samarbete med OMS-fritid.

Vill du veta mer om vår verksamhet? Vill du bli medlem? 

FUB i Växjö   
Södra Vallviksvägen 4 b   
352 51 Växjö   
 
telefon 0708-274368
hemsida  www.vaxjo.fub.se
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Kompiskortet
– betala för en, ha kul tillsammans

Kortet möjliggör att du som har en funktionsnedsättning
betalar som vanligt men din kompis är med gratis.
Det kan till exempel vara entré, träningsavgift eller biljetter.
Du bestämmer själv vem som följer med.

Kortet är personligt och gäller i hela Kronoberg men bara 
hos de arrangörer som har anslutit sig.

Du kan söka Kompiskort om du är skriven i Växjö.
Kompiskortet är ett samarbete mellan OMS-fritid och
Kultur och fritidsförvaltningen i Växjö kommun  

Ansöka om Kompiskortet
Du kan ringa eller maila till oss så skickar vi 
Informationsbroschyren om Kompiskortet till dig. 

Du kan också gå in på OMS-fritids hemsida.
Oms-fritid 0470-79 60 46   oms-fritid@vaxjo.se

Med detta kort behöver 

bara jag betala. Min kompis 

får vara med gratis.

Anna Andersson
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Tillgänglighetslinjen - hjälp oss 
förbättra tillgängligheten
Tillgänglighet handlar om att alla, även personer med funk-
tionsnedsättning ska ha samma möjligheter till information 
och upplevelser.

Hjälp oss förbättra tillgängligheten - kontakta Tillgänglig-
hetslinjen!

Kontakta oss om du upptäcker platser i Växjö som är svåra 
att komma fram på för till exempel rullstolsburen, synskadad, 
annan funktionsnedsättning.

www.tillganglighetsdatabasen.se klicka på Kronoberg

Du kan lämna synpunkter i e-tjänsten 
eller ring på telefon 0470-410 00
måndag-fredag klockan 07.30-16.30.

Det går också bra att skicka in synpunkter 
via e-post till info@vaxjo.se

Aktivitetsersättning 

för dig mellan 19-30 år 
Ansökan på Försäkringskassan
www.forsakringskassan.se
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Här finns vi om du vill besöka oss!
Ljungadalsgatan 2A Växjö

 

 

Vill du skicka brev till oss? 
Skicka då till denna adress:

Växjö kommun
Omsorg/funktionsnedsättning Oms-fritid
Box 1222
351 12 Växjö


