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SKÅNE

• ManiFESTival                                  
• Familjedag på Tosselilla                 
• Natur & Joëlett-dag i Skrylle          
• Ridläger på Söderåsen 
• Varma bad på Habo Gård
• Musikterapi
• Pappahelg med fiske i Harasjömåla
• Mammaspa på Mossbylund
• Bowling & pizzakväll för våra unga 
• Julbord på Radisson hotel i Malmö 

      11/8
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27-29/9
    5-6/10

     5/10
     24/11

VIKTIGT ATT VETA!
• På våra aktiviteter närvarar alltid minst en RBU Skåne 

representant som ansvarar för aktiviteten. Den personen har 
dock inte möjlighet att assistera de barn och ungdomar som 
behöver extra stöd i aktiviteten. Det är därför viktigt att varje 
deltagare alltid har med sig de antal personer som han eller 
hon behöver för att kunna delta i aktiviteten fullt ut. 

• Det krävs att minst fem personer anmäler sig till varje aktivitet 
för att RBU Skåne skall kunna genomföra aktiviteten.

RBU Skånes gemensamma resa 2020 går åter till Åre och Totalskidskolan. 
Här ska vi uppleva ännu en härlig vecka med fart och snö!
Vi har bokat 5 handikappanpassade och 10 vanliga rymliga rum på 28 m². 
De går att använda som enkel-, dubbel- eller trippelrum utan att det blir 
trångt. Vistelsen inkluderar halvpension och entré till bad med 
motionsbassäng, pooler och jacuzzis, entré till Season SPA med 
bastuavdelning och till det 800 m² stora SATS-gymet. 
Varje familj har även en plats hos Totalskidskolan med halvdagspass i 5 
dagar. Resan t/r till Åre blir med tåg eller ev. annat alternativ.
Om ni har praktiska frågor kring resan är ni välkomna med dessa till 
skane@rbu.se.

Vi kommer att kalla intresserade av resan till en gemensam frukostträff 
på Annegården i Lund i slutet av januari. 
Vi har plats för 10 familjer och hoppas kunna sponsra åtminstone 50% av 
kostnaden. Familjer som tidigare inte varit med på resa har förtur.
     
 Tid: v. 15 - 2020 
 Intresseanmälan till skane@rbu.se 
 OBS! Tidigast 2019-08-01 och senast 2019-12-31.

 Varmt välkomna önskar arbetsgruppen! 
  

Skidresa v. 15 - 2020 
Åre & Totalskidskolan
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Kära medlemmar i RBU Skåne

Vi i styrelsen presenterar här stolt höstens alla aktiviteter och hoppas 
att ni kan hitta något som verkar spännande - Tosselilla är en av mina 
favoriter! Det som inte får plats i bladet nu eller som inte är 
färdigplanerat kan du läsa mer om på vår hemsida www.skane.rbu.se 
eller på vår facebook-sida (https://sv-se.facebook.com/rbuskane/).

Har du tips på aktiviteter, resmål eller andra idéer hör gärna av dig till 
oss i styrelsen. Vi är alltid nyfikna på era idéer och tipsar gärna 
vidare!

Den evighetslånga kampen för LSS pågår fortfarande och vill ni hjälpa 
oss kämpa är ni välkomna till Malmöfestivalen den 11 augusti - där 
kommer vi att arrangera en ManiFESTival! Ibland måste vi se glädjen i 
det lilla! Kom och dela denna viktiga dag med oss! Vi är fortfarande 
starka tillsammans!

Önskar er som har det extra kämpigt att det lugnar sig till hösten och 
att ni kan hänga med på någon av våra aktiviteter!

Är du ännu inte medlem - bli gärna det!

Hoppas vi ses i vimlet på ManiFESTivalen och önskar er en skön 
sommar gör vi i styrelsen RBU Skåne genom 

Giesela Anderholm Hansson, ordförande

Hur anmäler man sig till RBU Skånes aktiviteter?

För att delta i aktiviteterna ska man vara medlem i RBU Skåne eller 
RBU Blekinge.

I de flesta fall ska deltagande på aktiviteter anmälas till RBU Skånes 
kansli på mejl skane@rbu.se eller på telefon 0706-14 25 25. Ibland 
är det dock andra mejladresser som gäller så läs texten för respektive 
aktivitet noga.

Vid anmälan ska upplysning om medlemsnummer, specialbehov 
(hjälpmedel, kost, allergier mm), namn och ålder på barnen lämnas.

Sista anmälningsdag är sista inbetalningsdag för aktiviteten.
För vissa aktiviteter tar vi emot anmälan inom ett angivet tidsintervall 
för att alla ska ha samma möjlighet att hinna anmäla sig. 

Avgiften ska sättas in på bankgiro 5426-7711 eller 
  Swish 123 18 182 77 och ange aktivitet och namn på deltagarna.

Vi riktar oss i första hand till RBU Riks diagnosgrupper, och barn och 
ungdomar från dessa grupper har förtur till våra aktiviteter.
Diagnosgrupperna är: CP, Hydrocefalus, Ryggmärgsbråck, 
Kortväxthet, Flerfunktionsnedsättning, Muskelsjukdomar, OI, 
Plexusskada, Prader Willis Syndrom och ADHD.

Stödmedlemmar, som far och morföräldrar eller andra släktingar, får 
följa med på våra aktiviteter i mån av plats och endast i sällskap med 
det funktionsnedsatta barn de är stödmedlemmar till. 

Anmälan är först giltig när betalningen har kommit in. Om aktivitets-
avgiften inte är inbetald i tid kan anmälan komma att strykas.

All praktisk information kring aktiviteterna finns tillgänglig innan 
genomförandet på www.skane.rbu.se eller i kontakt med kansliet, se 
ovan. 
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Julbord på Radisson Blue i Malmö

Varma bad på Habo Gård 
Vi fortsätter att erbjuda alla medlemmar två fasta badtider i Habo Gårds 34-
gradiga bassäng. Våra badtider höstterminen 2019 är tisdagar kl. 19.00-20.00 
och söndagar kl. 17.00-18.00 från v 33 till v 50.

Badet kostar 60 kr/badtillfälle. Avgiften ska sättas in på bankgiro 5426-7711 
eller Swisha till 123 18 182 77. Ange aktivitet och namn. 
Antalet personer i bassängen får vara högst åtta. 
Anmälan till badet ska ske senast dagen före varje badtillfälle till 
ronny.kammer@rbu.se. Bekräftelse på att ni fått plats mejlas tillbaka.

Musikterapi i höst! 
Musikterapin kör igång någon gång under hösten. Vi har en ny musikterapeut 
på gång och kommer att erbjuda enskilda musikstunder på 30 minuter per 
gång vid åtta tillfällen. Tider kommer att meddelas på hemsidan och per e-
post till deltagarna. Några har anmält intresse till förra terminen och vi ber er 
göra en ny intresseanmälan om ni fortfarande är intresserade. Nya 
intresseanmälningar är också välkomna! 
Anmäl ert intresse senast den 18 augusti till: skane@rbu.se
Kostnad: 800 kr per barn/ungdom till bankgiro 5426-7711  
eller Swisha till 123 18 182 77
Våra musikstunder kan beskrivas på följande sätt: 
- Musik och rörelse, lyssna och göra. Själv och tillsammans, på barnets 

initiativ och i dialog. 
- På musikaktiviteterna fokuserar vi på barnens egna möjligheter att möta, 

uppleva och delta i musiken. Upplevelse, lust och glädje står i centrum och 
alla kan delta efter egen förmåga och behov, individuellt eller tillsammans 
med andra. 

- Pedagogen använder sig av samspelsmodeller för att mötas i musiken      
där både barn, unga, föräldrar, syskon och andra i barnens närhet till-
sammans får glädje av att uppleva musikens skapande och utvecklande 
kraft.

Medlemsaktiviteter aug - dec 2019
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Bowling & pizzakväll för de unga!
Lördagen den 5 oktober kl 16.00 finns det 5 banor bokade för våra ungdomar 
på Big Bowl i Malmö. Efteråt äter vi pizza eller något annat gott tillsammans.

Tid: lördagen den 5 oktober kl. 16.00
Anmälan och betalning senast den 23 september till skane@rbu.se 
Kostnad: 150 kr till bg 5426-7711 eller Swish 123 18 182 77. 
Ange aktivitet och namn.
Adress: Östra Förstadsgatan 32, 212 12 Malmö

Välkommen till en rolig kväll hälsar
ungdomssektionen!

Vi välkomnar er till RBU Skånes julbord söndagen den 24 november kl. 14.00. 
Detta år gör vi gör ett litet break från våra traditioner och träffas istället på 
Radisson Blue Hotel, Östergatan 10 i Malmö.

Tomten kommer som vanligt på besök.

Tid: Söndagen den 24 november kl. 14.00 
Sista anmälnings- och betalningsdag: 28 oktober
Kostnad: 250 kr för vuxna, 100 kr för barn 3-12 år till bg 5426-7711.
eller Swisha till 123 18 182 77.
Vid anmälan meddela barnens ålder, hur många ni är som kommer och 
eventuella matallergier eller specialkost 
      
Adress: Östergatan 10, 211 25 Malmö
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Mammaspa i Mossbylund 5-6 okt.
”Landa en eftermiddag i en värld utanför vardagen.”                       
Välkomna till en avkopplande stund på Mossbylunds hotell.
Vi startar med Afternoon tea kl. 14.00, sedan – bad – bastu – tre rätters 
meny med drink – övernattning med del i dubbelrum samt frukost 
nästkommande dag väntar oss lite vardagströtta Mammor som behöver få 
en extra guldkant på tillvaron. Öppna upp www.mossbylund.se och klicka 
in på deras spapaket för ännu mer information. 
Sista anmälnings- och betalningsdag: 23 september på skane@rbu.se 
bankgiro 5426-7711 eller Swish 123 18 182 77. Ange aktivitet och namn. 
Kostnad: 800 kr per person. Det ingår en 50 min. spamassage, hot-stone 
massage eller ansiktsbehandling. (Övrig dryck och ev. behandling bokar 
man och betalar själv). Meddela eventuella matallergier eller specialkost 
samt vilken behandling som önskas vid anmälan. Vi har begränsat med 
platser så skynda på med anmälan.

     

Nu hoppas vi att vi får ihop ett gäng glada pappor som vill vara med på 
Fiskecamp vid Harasjömåla i Olofström. Här finns regnbåge, öring, gädda, 
abborre & vitfisk i 23 st sjöar som väntar på att nappa! Här finns plats för 
både nybörjare och proffs, spinn, mete eller flugfiskare. Vi bor i stugor och i 
priset ingår kost, logi och fiske. KOM IGEN NU, PAPPOR!
10 platser, först till kvarn! PS. Det går bra att stanna bara en natt också!
Sista anmälan och betaldag: 30 augusti till skane@rbu.se 
Kostnad: 800 kr till bankgiro 5426-7711 eller Swish 123 18 182 77. 

FiskeCamp för papporna 27-29 sep.

ManiFESTival 11 augusti

Den 11 augusti kl. 11.00, under Malmöfestivalen, 
kör vi igång Malmös allra första ManiFESTival 2019!

Vi träffas på S:T Johannesplatsen vid Triangeln för att sedan tåga till 
Gustav Adolfs Torg. Vi firar och hyllar LSS med musik och FEST vid 

Gustavsscenen och sedan fortsätter vi till Posthusplatsen!

Själva Manifestationen slutar ca 15.20 men sen fortsätter 
"ManiFESTivalen" under hela kvällen, så länge man orkar!

HÄR FINNER NI SCENERNAS ARTISTER:

Gustavscenen:

• Paulina Pettersson - blind singer/songwriter som sjunger och spelar piano
• Sångerskan "Hanutten" (Hanna Harvigsson) med band 

Posthusplatsen:

• Jonas Helgesson - känd svensk CP-skadad komiker och föreläsare
• "Informations Life" - band ifrån Ängelholms handikappsomsorg 
• "Crazy Mike" - band  

Flera artister kan tillkomma!

Hoppas många vill komma och 
dela denna enormt viktiga och 
FESTliga dag! 

Sprid gärna informationen om 
ManiFESTivalen!

KOM & VAR MED!

RÖR INTE VÅR ASSISTANS, 
VISA ACCEPTANS!
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Höstens ridläger blir på Söderåsens Forsgård. Det finns möjlighet för hela 
familjen att följa med, men ridningen är bara avsedd för barnet/ungdomen med 
funktionsnedsättning. Däremot finns möjlighet till pyssel och mys i stallet, fiske 
av regnbågslax, tur med häst & vagn, poängjakt mm. för alla. Lägret startar kl.
17.00 på fredagen med ankomst och incheckning och avslutas efter lunch på 
söndagen. Vi bor i fräscha rum med gemensamma mat- och 
umgängesutrymmen. Gården ligger på Söderåsen och är anpassad. Gå in på 
www.soderasensforsgard.se om du vill veta mer.
På Söderåsen kan man njuta av den vackra naturen, vandra på stigarna, bada 
i källvatten, i vedeldad bastu eller bara slappa i hängmattorna. Det finns båtar 
att prova i ”sjöarna” och vindskydd om man vill testa sova ute. Smådjuren på 
gården som katt, kanin och höns får man gärna pyssla med.

Ridning sker vid fyra tillfällen i två grupper; fredag eftermiddag/kväll, lördag 
förmiddag och eftermiddag samt söndag förmiddag. Maten som bjuds är 
hemlagad med hög kvalitet på råvaror och inkluderar frukostbuffé, för- och 
eftermiddagsfika, middag, kvällsmat och kvällsfika. Som vanligt kommer de 
som vill samlas på kvällarna för att prata och umgås så ta gärna med något 
extra gott att äta och dricka. 
Vi erbjuder plats för 12 barn/ungdomar. Deltagare måste ha med sig det antal 
vuxna som den behöver för att kunna sitta säkert på hästen. Det är också 
önskvärt att de som har möjlighet även tar med personer som kan leda hästen. 
Behöver ni ledare till hästen meddela detta vid anmälan. 
Vi har bara plats för dubbelridande barn/ungdomar med totalvikt 95 kg.

Sista anmälnings- och betalningsdag: 12 augusti
Anmäl till: skane@rbu.se 
Betala till bankgiro 5426-7711 eller Swisha 123 18 182 77
Kostnad:
2000 kr/plats; 1 barn/ungdom + 1 vuxen
700 kr för extra vuxen, 300 kr för extra barn

Vid anmälan meddela antal medföljande föräldrar, barn, ålder på barn, antal 
assistenter, om ni behöver någon som leder hästen, om ni önskar 
dubbelridning samt eventuella matallergier eller specialkost. I priserna ingår 
städning, men man måste själv ta med lakan och handdukar.
Välkomna till ett spännande och mysigt läger!

Ridläger 13 - 15 september 
OBS! tidigt anmälningsdatum: 12 augusti

Söndagen den 18:e aug kl. 10.00 träffas vi utanför Tosselillas entré för 
gemensam ingång. Därefter är det fritt fram att göra vad man vill, men på eget 
ansvar. Mat och överraskningar ingår! Ta med badkläder och det glada humöret. 
Information finns även på hemsidan och titta även gärna in på www.tosselilla.se. 
Vi hoppas att det är minst lika många som vill följa med detta året för att avsluta 
sommaren på ett fantastiskt sätt. 
Sista anmälnings- och betalningsdag: 4 aug
Priser: 120 kr per person
             20 kr för barn under 100 cm
             50 kr om man sitter i rullstol, 
                  är över 60 år, eller är assistent eller ledsagare.
                 (En assistent eller ledsagare per brukare har gratis entré
 
OBS!!! Med tanke på priserna vi blir debiterade är det jätteviktigt att ni inte 
glömmer att ange rullstol, små barn, äldre och assistenter vid anmälan.
Meddela även matallergier, specialkost, behov av el osv! Anmälan görs till 
skane@rbu.se. Betala till bankgiro 5426-7711 eller Swisha 123 18 182 77

Familjedag på Tosselilla - 18 augusti
I samarbete med Björka Assistans

Prova-på-dagar
Tillsammans med andra barn och ungdomar från RBU Skåne kan du få  
testa nya, spännande och roliga aktiviteter under hösten 2019. 

Para-handboll - Gympa - Karate - Parahockey - Racerunning mm.
Håll utkik på vår hemsida, Facebook eller på din mail för mer information 
om när och var de olika prova-på-dagarna sker.
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Kontakta oss så berättar vi mer
www.bjorka-assistans.se 

010-330 85 00 

Björka Assistans skapar genom personlig assistans
god livskvalité för barn, ungdomar och vuxna i hela 
Sverige.

För oss är det en självklarhet att matchningen av 
assistenter passar dina behov och aktiviteter du 
är intresserad av.

Annonsplats
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Natur & Joëlett-dag på Skrylle 8 sep. 
I samarbete med Björka Assistans

Söndagen den 8 september bjuder vi in till en härlig dag på Skryllegården. 
Naturvägledare finns på plats och guidar oss runt 1 km-spåret med ett stopp 
vid dammen där vi håvar. Alla som vill får gå i eldskola och lära sig tända elden 
med eldstål och näver. Sedan grillar vi korv och hamburgare.
Vi passar på att visa RBU Skånes fina joëlette som finns stationerad på Skrylle 
och som RBU Skånes medlemmar fritt kan boka via www.boka.se eller 
skane@rbu.se.
Viktor Winterglöd från Glädjeknuff är på plats och demonstrerar joëletten, så 
passa på att få en härlig åktur ut i naturen över stock och sten, eller susa fram i 
löpspåret! Läs mer om joëletten på www.gladjeknuff.se/joeletten.

I Skrylle finns även en Naturlekpark och motorikbana för rullstolar. Läs mer på 
www.skrylle.se. 
Skrylle ligger 1 mil öster om Lund mellan Dalby och Södra Sandby.
Dagen avslutas med go-fika!

Anmälan senast den 26 augusti till skane@rbu.se.
Ange antal vuxna, barn, eventuella allergier och specialkost.
Tid: 11:00 - ca. 15:00
Kostnad: 30 kr/person till bankgiro 5426-7711 eller Swish 123 18 182 77.
Korv/hamburgare samt fika med kaffe/te/saft ingår!   
GLÖM EJ MEDDELA FÖRHINDER!

Vi håvar vattensalamandrar!Möt Team Max och ställ dina frågor!        
De har deltagit i flera långa lopp! 


