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SKÅNE

• Årsmöte 
• Prova på Para-Handboll, Kristianstad
• Äventyrsbad Högevall, Lund
• Nordiska Joëlettemästerskapen
• Ridläger, Borstahusen
• Familjedag i Skånes Djurpark
• Varma bad Habo Gård
• Musikterapi
• HLR-kurs

29/3
8/3

18/4
8-10/5
17/5

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. 



Våren 2020  Våren 2020

Kära medlemmar i RBU Skåne

Vi i styrelsen presenterar här vårens alla aktiviteter och hoppas att ni kan
hitta något som verkar spännande – Tillgänglighetsdagen på Skånes Djurpark 
är min favorit!
Det som inte får plats i bladet nu eller som inte är helt färdigplanerat kan du 
läsa mer om på vår hemsida (https://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 nyfiken på era idéer och tipsar gärna vidare!
 
Den evighetslånga kampen för LSS pågår fortfarande, men som ni vet kämpar 
vi på tillsammans och utan er hade vi inte orkat i lika stor grad!
Jag har tagit det svåra beslutet att inte fortsätta som ordförande i RBU Skåne 
eller som ledamot i föreningen inför nästa mandatperiod.
Har tänkt att jag har lite andra saker som behöver ta plats i mitt liv och som 
jag vill satsa på och det går inte att kombinera med ordförandeskapet.

Önskar er en lugn jul med nära och kära 
och har 2019 varit jobbigt önskar jag er ett godare 2020.
 
Är du ännu inte medlem – bli gärna det!
 
Hoppas vi ses på någon aktivitet i vår!
 
Giesela Anderholm Hansson, ordförande
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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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Välkomna att närvara vid RBU Skånes årsmöte som hålls söndagen 
den 29 mars på Annegården, Skansvägen 5 i Lund.  
Separat inbjudan kommer att skickas ut i februari 2020.
Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.
Nomineringar måste vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari. 
Vi behöver en ny Ordförande!

Valberedning
Conny Levhag connylevhag@hotmail.com 
Kajsa  Mårtensson fubkajsa@gmail.com

En lördagkväll (datum meddelas senare) under våren har vi hela Högevallsbadet i Lund 
för oss själva - Skånes modernaste och största badhus. Här finns allt för dig som gillar 
spänning och utmaningar. I äventyrsbadet (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.  
med hela din familj och kom och åk vattenrutsch-kana, bada bubbel-pool och ät något 
gott tillsammans med andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Vi träffas kl. 18.00 i entrén till badet. Cirka klockan 21.00 är det dags att lämna 
bassängen för att hinna basta och duscha. Klockan 21.30 stänger anläggningen.

Datum: Meddelas inom kort på vår hemsida och FB. 

Kostnad: 50 kr per person, även assistenter. 	 	 	 	 	          
I priset ingår entré och en matbiljett till caféet.
Inbetalning 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.

Anmälan senast: 28 februari till skane@rbu.se eller 0706-14 25 25. I anmälan ska du 
uppge: familjens namn, mobilnummer, antal vuxna, antal barn och barnens ålder samt 
antal assistenter. 
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Äventyrsbad Högevallsbadet Årsmöte 29 mars

En härlig dag hösten 2019 i Skrylle Natur och friluftsområde med 
grillning och Joëletteprovning tillsammans med Björka Assistans.
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Öppna Nordiska Joëlettemästerskapen 2020

I april 2020 går den första Öppna Nordiska Joëlettemästerskapen av stapeln, under 
Österlen Spring Trail (www.osterlentrail.se). Glädjeknuff och Österlen Spring Trail 
bjuder in nationella och internationella joëletter till att delta på den 21km långa 
Teleservice Trail. Så långt har vi intresseanmälningar från 7 svenska och 3 franska 
ekipage. Minst 10 Joëletter kommer alltså att delta! 

Preliminärt program: 
Fredagen 17/4 (sen eftermiddag): Jippo i samarbete med RBU  där vi visar upp 
Glädjeknuff och RBU med joëletter, kaptener och löpare i Malmö. 
Lördagen 18/4: Deltagande i Teleservice Trail, 21km. Avslutas med bankett med 
underhållning och prisutdelning på Hotell Radisson Blu i Malmö!

Vill du vara med?
Fredagen 17/4 behöver vi barn/unga och löpare som vill hjälpa oss visa upp joëletten 
i Malmö. Det kommer vara korta distanser, en bra möjlighet för er som inte haft 
möjligheten att prova joëletten, och för er som inte känner er redo för ett långlopp. 

Lördagen den 18/4 Glädjeknuff Skåne kommer ha 2-4 Joëletter som ska bemannas: 
✓ Kaptener: Vi har 4-8 platser för barn/unga som önskar att delta i mästerskapen. 

Två barn delar på en joëlette och kör halva loppet var. 
✓ Löpare: Varje joëlette behöver bemannas med minst 6 löpare. Vi behöver 

förmodligen också bistå med löpare till några av de tillresande ekipagen. Totalt 
har vi alltså plats för minst 18 löpare. 

✓ Funktionärer: Vi behöver frivilliga som kan hjälpa till under hela arrangemanget. 

Mejla skane@gladjeknuff.se med din intresseanmälan så snart du kan. Med i 
intresseanmälan behöver vi följande information:
• Är du Kapten, Löpare eller Funktionär?
• Namn på anhörig/kontaktperson 
• E-postadress
• Telefonnummer 

Vi återkommer med information om bindande anmälan 
senare under hösten/vintern. Välkomna önskar 
Glädjeknuff – Tone, Viktor och Conny!

Medlemsaktiviteter januari-juni 2020

Kurs i Hjärt-lungräddning
Under våren kommer vi att anordna kurser i Hjärt-lungräddning med extra fokus på 
att rädda barn och ungdomar med funktionsvariationer. Utbildningen varvar teori 
med mycket praktik. Vi lär oss:
• Hjärt- Lungräddning
• Luftvägsstopp
• Hjärtstartare
• Första Hjälpen

Plats: Annegården i Lund men även på 
annan plats i Skåne beroende på 
anmälningar.
Kostnad: 100 kr/person
Betala till bankgiro 5426-7711 eller 
Swisha till 123 18 182 77.
Anmäl ditt intresse till skane@rbu.se 
senast den 31/1-2020.

Varma bad på Habo Gård 
Vi fortsätter att erbjuda alla medlemmar två fasta badtider i 
Habo Gårds 34-gradiga bassäng. 

Våra badtider vårterminen 2020 är vecka 3-22
Tisdagar kl. 19.00-20.00  (20 ggr)
Söndagar kl. 17.00-18.00 undantag v. 15 den 12/4 (19 ggr)

Badet kostar 50 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. 
                                
OBS! NY anmälningsmejl!                                                                                              
Anmälan till badet ska ske senast dagen före varje badtillfälle till: 
ellinorj.bjurnemark@gmail.com 
Bekräftelse på att ni fått plats mejlas tillbaka.
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Ridläger 8 - 10 maj
Landskrona/Mötesplats Borstahusen 

Musikterapi
Under hösten har 10 barn/ungdomar haft 10 ggr 
30 minuters musikterapi och vi hoppas kunna erbjuda 
detta även till våren. Vi letar just nu efter en ny musik-
terapeut eftersom Nina vi hade i höstas tyvärr gått vidare 
till andra uppdrag. Musikterapi är en klinisk, vetenskapligt 
grundad behandlingsform där musik används interaktivt 
för att kommunicera och bygga relationer. I musiken kan 
vi mötas, uttrycka oss och spela på våra egna villkor! Det 
viktigaste är att musikterapin ska vara en glädjefylld stund 
för barnet, men musikterapi kan även främja kommunika-
tion, förbättra motorik och koordination samt vara ett sätt 
att ge uttryck för sina känslor. 

Vi siktar på att kunna ha musik v10-20 med avbrott på påsklovet.
Sista anmälnings- och betalningsdag: 7 februari
Anmälan till: feldman.cara@gmail.com
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77
Kostnad: 1000 kr/deltagare

Prova-på-handboll i Kristianstad - 8 mars
Vi testar para-handboll tillsammans med IFK Kristianstad!

Datum: den 8 mars 
Tid: 14:30-16:00
Plats: Meddelas vid anmälan, men i Kristianstad
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Välkommen på ridläger i Landskrona. Vi bor som vanligt på Mötesplats Borstahusen 
och rider på Landskrona ridklubb. Det finns möjlighet för hela familjen att följa med, 
men ridningen är bara avsedd för barnet/ungdomen med funktionsnedsättning. Lägret 
startar ca kl. 15.00 på fredagen med ankomst och incheckning och avslutas efter 
brunch på söndagen. 

                       

Vi erbjuder plats för 10 barn/ungdomar och deltagare måste ha med sig det antal vuxna 
som den behöver för att kunna sitta säkert på hästen. Vi har bara plats för 2 
dubbelridande barn/ungdomar så det är först till kvarn för dem som rider dubbelt.

Sista anmälnings- och betalningsdag: OBS! tidigt anmälningsdatum 28 februari 
till: feldman.cara@gmail.com 
Kostnad för boende:
2150 kr, stor stuga med dusch, plats för max. 6 personer
1300 kr, liten stuga utan dusch, plats för max. 4 personer
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77
Matkostnad 720 kr för förälder, 380 kr för medföljande syskon, 1100 kr för 
personliga assistenter och kostnadsfritt för dem som rider. 

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 stugpriserna ingår städning, men man måste 
själv ta med lakan och handdukar.

För att kunna få pengar tillbaka vid t ex sjukdom kan varje familje/stuga välja att köpa 
till ett avbeställningsskydd som kostar 249 kr. Ni måste meddela vid er anmälan om ni 
önskar detta. Information om villkoren kan ni få av oss.

Medlemsaktiviteter januari-juni 2020

Kom med och lira! 
Gratis arrangemang! 
	 	 	 	 	 	
Anmälan till skane@rbu.se 	            
senast den1 mars! 
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Söndagen den 17 maj önskar vi er 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, bli ansiktsmålad, kör traktor eller kela 
med djuren tillsammans med andra RBU-familjer!
Vid lunch samlas vi och äter grillat tillsammans 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 maj
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 mindre 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 - 17 maj
Tillgänglighetsdagen i samarbete med Sydassistans


