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Under hösten kommer vi att ha en eller några föreläsningar om möjlighet finns och 
under förutsättning att det är lämpligt i relation till virus osv.

På programmet: 

Eleine Johansson, mamma till en numera vuxen kvinna med svåra funktions-
nedsättningar, pensionär, men fortfarande rejält engagerad i funktionsrätt,
tar upp ämnen som:

1. Hur kan vi som föräldrar på ett smart sätt hantera att ha personlig             
assistans i hemmet?

2. Hur kan man ordna livet för våra barn på ett bra sätt när de blir vuxna?

Elaine ordnade tillsammans med några andra föräldrar ett speciellt boende för sitt 
barn för nästan 30 års sedan, ett boende som fungerat fantastiskt bra. Här kan hon 
inspirera och väcka frågan hos andra föräldrar med tonårsbarn.

Dietist - kost, näring och fysisk aktivitet
Vi har kontakt med en dietist inom Lunds kommun som utbildar personal inom 
boende LSS kring kost, näring och fysisk aktivitet för brukarna och därmed ökat 
välbefinnande. Vi bjuder in alla intresserade att öka sina kunskaper i ämnet!

Vi återkommer med mer information, så som datum, tid och plats när detta är 
bestämt. Du kan också hålla utkik på vår hemsida och på Facebook. Vi kommer 
även att skicka ut en inbjudan per e-post, så meddela oss gärna din aktuella 
mejladress till skane@rbu.se.

SKÅNE

• Familjedag på Tosselilla 
• Ridläger på Söderåsen
• Tillgänglighetsdag på Skånes Djurpark
• Joëlettedag i Skrylle
• Pappagolf
• Mammaspa
• Kvällsbad på Högevall
• Julbord på Bjärsjölagårds Slott
• Musikterapi och föreläsningar
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Vi välkomnar er till RBU Skånes julbord lördagen den 5 december kl. 14.00.          
Detta år följer vi våra gamla traditioner och återvänder till Bjärsjölagårds Slott          
med sitt skånska gemyt!

Tomten kommer som vanligt på besök.

Max antal: 40 personer	 	 	 	                 
Tid: Lördagen den 5 december kl. 14.00                                                                        
Sista anmälnings- och betalningsdag: 6 november

Kostnad: 250 kr för vuxna, 100 kr för barn 3-12 år 
Betala 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. 

Julbord på Bjärsjölagårds Slott

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

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

All praktisk information kring anmälan och aktiviteterna finns tillgänglig 
innan genomförandet på www.skane.rbu.se eller i kontakt med kansliet.

Varma bad på Habo Gård 
Habo Gård har stängt tillsvidare på grund av corona, så våra badtider 
tisdagar och söndagar är tyvärr inställda. Vi lägger upp besked på vår 
Facebook- och hemsida så fort vi får information om ev. öppnande igen.

Hur anmäler man sig till RBU Skånes aktiviteter?

Kära medlemmar i RBU Skåne

Det är sen kväll i slutet av maj och vi i styrelsen har, så gott det går i dessa 
tider, planerat för höstens alla aktiviteter. Några av vårens aktiviteter blev 
inställda eller framflyttade, bl.a. Tillgänglighetsdagen i Skånes Djurpark. Den 
är nu inplanerad till september istället. Vi hoppas att bättre tider väntar oss 
och att ni hittar något just för er här i höstens medlemsblad.

Det som inte får plats i bladet nu eller är som inte är helt färdigplanerat läser 
du mer om på vår hemsida skane.rbu.se eller på vår facebook-sida,
sv-se.facebook/rbuskane 

Årsmötet den 29 mars var även dagen då jag, Natalie Eneke tillträdde som ny 
ordförande i RBU Skåne. Giesela lämnade stora skor att fylla och jag är så 
tacksam för ert förtroende!

Precis som min företrädare är jag själv mamma till ett barn med 
funktionsnedsättning. Vår Elton fyller fyra detta året och är en stor 
glädjespridare av ragn. Han ådrog sig en hjärnskada i förlossningen och livet 
blev annorlunda, men lika mycket värt för det. Varannan vecka bor det även 
två storasyskon här hemma som tycker det är spännande att haka på allt från 
sjukhusbesök till RBU-aktiviteter.

Det är mycket som är oklart just nu, omständigheter att ta hänsyn till som vi 
inte riktigt rår på, men tillsammans är vi som allra starkast!

Med önskan om en glad sommar och att ni fortsätter kontakta oss när ni har 
frågor/funderingar, tips på aktiviteter och resmål, får andra idéer, eller kanske 
rent av upptäcker någonting som bör förändras. Vi är alltid nyfikna och redo 
att kavla upp ärmarna!

Är du inte medlem - bli gärna det, så hoppas jag att vi ses på någon aktivitet 
till hösten.

Natalie Eneke, Ordförande
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En lördagkväll i höst kommer vi ha hela Högevallsbadet i Lund för oss själva - om det 
blir möjligt och med begränsat antal! Skånes modernaste och största badhus (med plats 
att sprida ut sig!). Här finns allt för dig som gillar spänning och utmaningar. I äventyrs-
badet (28º) får du skönt pirr i magen i 213 meter långa vattenrutschbanor eller i 
vildforsen. Gillar du att simma lugnt kan du sträcka ut i simbassängen och sedan 
slappna av i bubbelpoolen (37º).                                                                                        
För de minsta lockar plask och lek i djungelbadet (34º). 

Hiss finns till vattenrutschbanetornet och mellan de olika planen. Det finns enskilda 
omklädningsrum om så önskas. Lift och duschstolar finns att låna. Det finns även lift 
för att komma ner i bassängerna och en nedsänkbar plattform.  

Datum: Meddelas senare via hemsida och Facebook. 	 	 	               
Anmälan till: skane@rbu.se. I anmälan ska du uppge: familjens namn, mobilnummer, 
antal vuxna, antal barn och barnens ålder samt antal assistenter.

Max antal deltagare: 40 st

Kostnad: 50 kr per person, även assistenter. 	 	 	 	 	          
I priset ingår entré och en matbiljett till caféet.
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller Swish 123 18 182 77

Kiosken kommer ha öppet hela kvällen där du 	 	 	 	 	     
kan köpa både glass, godis och mer mat.

Äventyrsbad på Högevall 

Annonsplats
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Pappa-golf i september
Även RBU-papporna kan behöva komma iväg och ladda batterierna. Vad sägs om 
ett 2- dagars golfpaket med 1 övernattning någon gång i september? Exakt datum 
kommer inom kort.

Utöver golf så äter ni en härlig 2-rätters middag på kvällen.
Ni sover över i hotellrum och äter dagen efter en härlig frukost.

Allt detta ingår:
Övernattning del i dubbelrum
Härlig frukostbuffé
Två rätters middag
Greenfee

10 platser, först till kvarn! Anmäl ditt intresse till skane@rbu.se 
Kostnad: 800 kr till bankgiro 5426-7711 eller Swish 123 18 182 77.

Mamma-spa i Mossbylund  3 - 4 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. Gå in 
på  www.mossbylund.se och klicka in på deras spapaket för ännu mer information. 

Sista anmälnings- och betalningsdag: 11 september                                      
Anmälan till: skane@rbu.se    	 	                               
Kostnad: 800 kr per person 	 	 	 	         
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller Swish 123 18 182 77                                      
Ange aktivitet, namn, vald behandling samt eventuella matallergier eller 
specialkost. Det ingår en 50 min. spamassage, hot-stone massage eller 
ansiktsbehandling. (Övrig dryck och ev. behandling bokar man och betalar själv).  
Vi har begränsat med platser så skynda på med anmälan.

Pappa-golf och Mamma-spa

Avsluta sommaren med RBU på ett kul och spännande sätt!

Söndagen den 16:e aug kl. 10.00-10:30 träffas vi utanför Tosselillas entré för 
avprickning och ingång. Därefter är det fritt fram att göra vad man vill (på eget ansvar). 
Mat och överraskningar ingår! Ta med badkläder och det glada humöret. Titta gärna in 
på www.tosselilla.se. Reservation för Tosselillas öppettider. Vi anpassar grillning   
och aktiviteter till gällande regler.

Max antal deltagare: 40 st
Sista anmälnings- och betalningsdag: 9 aug
Anmälan till: skane@rbu.se
Priser 

• 120 kr per person

• 20 kr för barn under 100 cm

• 50 kr om man sitter i rullstol (är över 100 cm) eller är är över 60 år.

• En assistent eller ledsagare per brukare har gratis entré.
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller Swisha 123 18 182 77	

OBS!!! Glöm inte att ange rullstol, små barn, äldre och assistenter vid anmälan. 
Meddela även matallergier, specialkost, osv! 

Familjedag på Tosselilla - 16 aug
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Ridläger 11 - 13 sept 

Höstens ridläger blir på Söderåsens Forsgård med nedminskat antal platser. 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 
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 frukost, för- och eftermiddagsfika, middag, 
kvällsmat och kvällsfika. 
Vi minskar ner antalet deltagare detta år och erbjuder plats för 6 barn/ungdomar med 
familj. 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. 
Dubbelridande barn/ungdomar: totalvikt 95 kg.  	 	                        
Sista anmälnings- och betalningsdag: 10 augusti

Anmäl till: skane@rbu.se 
Kostnad:    2 000 kr/plats; 1 barn/ungdom + 1 vuxen
                    1 000 kr/extra vuxen, 300 kr/extra barn
Betala till:  bankgiro 5426-7711 eller 
                    Swisha 123 18 182 77

Vid anmälan meddela antal medföljande föräldrar, barn,                                                  
ålder, antal assistenter, om ni behöver någon som leder                                                             
hästen, om ni önskar dubbelridning samt eventuella mat-                                                      
allergier eller specialkost. I priserna ingår städning, men                                                  
man måste själv ta med lakan och handdukar (kan bokas).

Välkomna till ett spännande och mysigt läger!

Musikterapi
Musikstunderna kör igång någon gång under hösten och 
kommer att erbjuda enskild musik på 30 minuter per gång 
vid tio tillfällen. Datum och tider kommer att meddelas på 
hemsidan och per e-post till deltagarna. 

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 möjlig-
heter att möta, uppleva och delta i musiken. Upplevelse, lust 
och glädje står i centrum och alla kan delta efter egen för-
måga och behov, individuellt eller tillsammans med andra.

Sista anmälnings- och betalningsdag: 10 augusti
Anmälan till: feldman.cara@gmail.com
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77
Kostnad: 1000 kr/deltagare

Natur och joëlettdag i Skrylle söndagen den 27 september
Kom och prova vår joëlette. Vi visar hur den funkar, grillar korv och dricker kaffe/te 
med något gott. 
Anmäl till: skane@rbu.se 	 	 	 	 	 	                    
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77	 	         
Kostnad: 20 kr/person. Då ingår korv med bröd och fika! 

                                                                                    

Skrylle är ett natur och 
rekreationsområde som ligger 
mellan Dalby och Södra Sandby. 
Här finns Naturum, naturlekpark 
och rullstolsutmaningar! 
Läs mer på www.skrylle.se.

Välkomna!

Medlemsaktiviteter aug-dec 2020
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Söndagen den 13/9 önskar vi er äntligen välkomna till Tillgänglighetsdagen 
i Skånes Djurpark. Röda mattan ligger utrullad för er!

Träffa maskoten Mullvaden från succéboken "Det var det fräckaste". Följ med på 
djurmatning, hälsa på i Fåret Shaun-Land, kör traktor eller kela med djuren i 
sälskap med andra RBU-familjer! Vid lunch äter vi grillat på Björnberget och 
lyssnar på Lägereldsbandet!

Runt om i parken finns olika aktiviteter ni kan prova på tillsammans med olika 
organisationer. Glädjeknuff med joëletten, Handboll för alla, KFUM Malmö, 
Neuro-förbundet med flera! 
Du kan till exempel utmana dina familjemedlemmar i rullstolsrally med fina priser!
Sista anmälnings- och betalningsdag: 1 september
Anmäl till: skane@rbu.se
Viktigt vid anmälan! Meddela antal föräldrar & barn, ålder på barn, 
antal assistenter, eventuella matallergier eller specialkost.
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77

Kostnad: 50 kr per person. 
Då ingår inträde, grillbricka, drickaflaska 
med gratis påfyllning under dagen i hela parken
och en massa annat skoj!   
(Med reservation för programändringar!)

Personlig assistans är mer än att hjälpa någon annan. 
Det är att göra skillnad i människors liv.  
På riktigt och varje dag.
Sydassistans är ett väletablerat familjeföretag med en ägarfamilj med lång erfarenhet av att vara 
anhörig till en kvinna med funktionsnedsättning. Detta genomsyrar alla våra värderingar och 
beslut. 

! Själv välja dina assistenter.
! Assistans som är anpassad efter dina önskemål.

! Över 25-års arbete med personlig assistans.

! Ett familjeägt företag - inget riskkapitalbolag.

! Redovisning av timmar & assistansomkostnader.

! Bra villkor och utbildningar för dina assistenter.

! En personlig uppdragsansvarig.

! Hjälp med myndighetskontakter och juridiska frågor.

Med Sydassistans får du:

Är du eller någon anhörig till dig  

i behov av personlig assistans?

Uppdragschef Angela Bejmo

"  040-16 76 42
#  angela@sydassistans.se

Kontakta oss

$  www.sydassistans.se

Annonsplats
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Familjedag på Skånes Djurpark - 13 sept
Tillgänglighetsdagen i samarbete med Sydassistans


