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SKÅNE

• Yoga på sportlovet 
• Konsert: Små sånger för stora hjärtan
• Musikträffar och E-spelsträff
• Rullstolsrace på Ribban
• Ridläger Borstahusen/Landskrona
• Familjedag på Skånes Djurpark
• Varma bad på Habo Gård
• Sleep-over för de unga 
• Prova på Voltige & Ponnytrav
• Voltige & cirkusläger i juli

Voltige och cirkusläger 15-17 juli
Favorit i repris! Den härliga bilden på framsidan av bladet är från sommarens 
läger som verkligen var en superhelg för deltagarna. Duktig personal gjorde allt 
för att alla skulle få det bästa av helgen. Ett läger med allt från häst-och-vagn, 
voltige, gymnastik, akrobatik, cirkusagility med ponny, bad, lägereldsmys, bio, 
rodel och skattjakt....

Plats: Caprifolen i Voxtorp
Lägret varar från fred. kl 15.00 - sön. kl. 17.00. Max 8 deltagare + assistent/er
2-bädds-stugor alternativt lyx-tält. Egen husbil, husvagn går bra att ta med.
Handikappanpassade dusch- och toalettvagnar kommer att finnas på plats.
Lägret kommer att innehålla dans, akrobatik, cirkus, 4 pass voltige och lekar.
 
Pris för deltagaren: 1 500 kr
Medföljande assistent: 1 500 kr
Medföljande familjemedlem vuxen: 1050 kr
Syskon: 500 kr
 
Anmälan till skane@rbu.se senast den 18/6.
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77

Läs mer om voltige för barn och unga med funktionsvariation på Caprifolen: 
https://www.caprifolen.se/

Årsmöte
Välkomna att närvara vid RBU Skånes årsmöte som hålls söndagen                              
den 27 mars på Annegården, Skansvägen 5 i Lund. 

Separat inbjudan kommer att skickas ut i februari 2022 via e-post. 
Se gärna till att vi har er aktuella e-postadress så att ni inte missar                          
någon rolig/viktig information från RBU. 
Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.                          
Nomineringar måste vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars. 

Valberedning: 

Rickard Lundqvist rickard.lundqvist@rbu.se 

Kajsa Mårtensson fubkajsa@gmail.com 
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Öppet hus på FIFH!
Under våren kommer vi även att genomföra ett öppet hus på FIFH parasport 
klubb i Malmö. De kan erbjuda paraishockey, rullstolsbasket, Goalball, boccia 
mm. Vi återkommer med exakt datum och vilka aktiviteter som är möjliga att 
prova på då. Besök gärna deras hemsida fifh.com och har ni några önskemål går 
det bra att maila dessa till oss innan det är dags. Vi tar gärna emot era 
intresseanmälningar redan till skane@rbu.se.

Prova på voltige & ponny-trav
Höstens prova på voltige i Voxtorp och ponny-trav på Jägersro gav mersmak 
så vi bokar in några dagar under våren. Håll utkik på vår Facebook-sida eller 
hemsida när datumen är spikade. Välkomna med er anmälan då till skane@rbu.se.
Caprifolens voltigeklubb jobbar med att utveckla sporten voltige för att den ska 
vara möjlig för alla. Läs mer om deras arbete och se film på deras hemsida: 
www.caprifolen.se
	 	 	 	 	 	

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.

Hur anmäler man sig till RBU Skånes aktiviteter?

Kära medlemmar i RBU Skåne 

När jag skriver detta är RBU Riks temavecka om funkisaktivism i full rulle, 
samtidigt som nervositeten bubblar lite i mig inför en viss prisutdelning. 
Eleonorapriset 2021 hade inte varit möjligt utan Elton, eller er andra. Vår 
gemenskap ger så mycket styrka! Det är lika mycket ett pris till oss alla i RBU 
Skåne - för som vi har kämpat och fortsätter kämpa tillsammans. Både 
gällande rätten till liv, hälsa & utveckling, men även tillgänglighet, 
#lekplatserföralla och #träningföralla #konduktivpedagogik

Ni gör mig till en både stolt, men också väldigt tacksam ordförande 
(förhoppningsvis ett år till efter årsmötet söndagen den 27 mars som ni inte får 
glömma att anmäla er till).

Under hösten har vi genomfört mycket kul. Papporna kom iväg en hel helg 
tillsammans med både god mat och föreläsningar. Mammorna intog 
Mossbylund för höstmys i vanlig ordning. Hela familjer har kvällsbadat på 
Högevall och ett stort gäng både gamla och nya kaptener körde Joëletten så 
det susade i Skrylle med Glädjeknuff.

Nu har vintern kommit och första snöflingorna fallit. Snart vankas en 
välförtjänt julledighet för att varva ner och på så sätt ta nya tag - för det är ju 
faktiskt valår runt hörnet, där målsättningen är att återinförandet av LSS som 
en riktig rättighetslag blir den heta(ste) valfrågan!

Vi har valt att lägga in de roliga och spännande aktiviteterna i medlemsbladet, 
så som e-spelsträff, konsert med Tobias Svärd (Små sånger för stora hjärtan), 
tillgänglighetsdag på Skånes Djurpark och vårt rullstolsrace på Ribban. När 
det gäller manifestationer och aktioner kommer vi istället att löpande hålla er 
ajour på vår hemsida (skane.rbu.se) eller på vår facebook-sida (sv-
se.facebook.com/rbuskane) samt instagram-kontot (@rbuskane), så gå gärna 
in och följ oss där med.

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

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

/Natalie Eneke, ordförande.
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Medlemsaktiviteter jan-juni 2022
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Yoga och Konsert i februari

Välkomna på mys- och beröringsyoga på Go Och Gla i Tomelilla en dag på 
sportlovet kl.13.00-14.00. Ha mjuka kläder och ta med filt och kudde hälsar vår 
yogainstruktör för unga med särskilda behov, Kajsa Mårtensson. 

Kom och testa olika datorspel. 
Du behöver inte ha spelat innan. 
Vi bjuder på fika! 

• Datum: 2022-01-22
• Tid: 14 - 16 
• Plats: Inferno Online, Södergatan 14,
   Malmö 
• Vid frågor kontakta: skane@rbu.se 
   eller tel: 0706-14 25 25  

För att delta behöver du: 
• Anmäl till: skane@rbu.se senast 12/1 

Uppge: 
• Ditt namn, e-postadress, telefonnummer 

• Ev. födoämnesallergi 

Varma bad på Habo Gård i Lomma
Vecka 3-22
Tider: Tisdagar kl. 19-20, Söndagar kl 17-18
Undantag 17/5, v 15.

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. 

Anmälan till badet ska ske senast dagen före varje badtillfälle till: 
ellinorj.bjurnemark@gmail.com
Bekräftelse på att ni fått plats mejlas tillbaka. 

E-spelsträff

Efter yogan tar vi en liten fika tillsammans. 
Adress: Go Och Gla, Tryckerigatan 1, 273 
36 Tomelilla
Datum: Exakt dag och tid meddelas 
senare.
Intressenmälan senast den 14 februari till 
skane@rbu.se

Anmälningsavgift: 20 kr/person
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller 
swisha 123 18 182 77

KONSERT - SMÅ SÅNGER 
FÖR STORA HJÄRTAN
är musik av Tobias Svärd med ambitionen 
att vara enkel utan att vara barnslig. 

Sånger skapade för att nå fram och vara 
tillgängliga för så många som möjligt,  
med texter kompletterade med "tecken 
som stöd". 

Små sånger som nu nått över en miljon 
visningar på Youtube och som sjungs och 
lyssnas på av både barn, ungdomar och 
vuxna runt om i hela landet. 

Datum: 2022-02-13
Tid:14:00
Plats: Rytmus, Barkgatan 8, Malmö
Anmäl senast 12/2 till: skane@rbu.se

 

E-spelträff: 
Kom och testa olika datorspel. Du behöver inte ha spelat 
innan. 
Vi bjuder på fika! 

 Tid: 14 - 16 
 Plats: Inferno Online, Södergatan 14,  

Malmö 
 Vid frågor kontakta:  

skane@rbu.se 
 eller tel:  0706-14 25 25 
 
 

        
 

För att delta behöver du: 
 Anmäl dig till e-post: 

skane@rbu.se 

 Uppge: 
 Ditt namn  

 Din e-postadress 

 Ditt telefonnummer 

 Ev. födoämnesallergi  

 

I samarbete med: 

Projekt e-sport drivs av RBU 
Halland och är ett 3-årigt 
projekt. Projektet vill fram-
förallt bidra till ett ökat soci-
alt kontaktnät för RBU:s 
medlemmar över hela  
Sverige. 

 

 

 

RBU Skåne 
Nu kör vi!!! 

Kostnad: 20 kr/person
Betala till: bankgiro 5426-7711 
eller swisha 123 18 182 77
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Vårt rullstolsrace på Ribban i somras blev succé! Så det gör vi om. 

Lördagen den 11 juni samlas vi nere på Ribban vid T-bryggan bredvid cykelbanan.   
Kl. 14:00 inviger och startar Funktionsstödsnämndens ordförande Roko Kursar vårt 
rullstolsrace.

Därefter kör alla deltagare till Funkisbadet! 

Vid målgången serveras det varm korv med bröd, dryck och kaffe/te.

Vi avslutar med prisutdelning. Följande tävlingskategorier finns:

• 1, 2, 3:e plats med och utan assistent

• 1, 2, 3:e plats mest pimpade rullstol

• Yngsta deltagare

Tid: lördagen 11 juni kl. 13:30
Anmälan senast den 6 juni till skane@rbu.se
Anmälningsavgift: 20 kr/person
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77

Välkomna till en fartfylld dag!

Vår sponsor för dagen:

Rullstolsrace på Ribban!

Efter ett tips från en medlem vill vi nu fixa en sleep-over för våra unga medlemmar 
någon gång i april/maj. Utefter hur många ni blir hyr vi en lagom stor stuga/lägergård 
där ni kan träffas, laga mat, spela spel och umgås under en helg. Välkomna alla från   
12 år och uppåt med er intresseanmälan.

Exakt datum och kostnad meddelas 
senare via e-post till de som anmält 
intresse.	 	 	              

Intresseanmälan snarast, men 
senast 28 februari till: 
skane@rbu.se. 

I anmälan ska du uppge: Namn på 
deltagare samt antal ev. assistenter.

Håll utkik på vår Facebook-sida, 
hemsida eller i din e-post för info!

Musikträffar
Det är osäkert om vi vågar hoppas på att kunna återuppta de fysiska musikträffarna 
till våren och därför önskar vi att ni i er intresseanmälan meddelar oss om ni även 
kan tänka er digitala träffar. Förmodligen kommer det vara musikern Tania Salazar 
Påhlsson som håller i musikstunderna och blir det fysiska träffar så blir det på 
Annegården i Lund.

Musiken har varit en stående aktivitet hos oss i många år eftersom det är något som 
passar alla där deltagarna får spela och uppleva musik och sång utifrån sina egna 
villkor, förutsättningar och förmåga. Vi har många barn/ungdomar som återkommer 
varje år och som verkligen ser fram emot dessa musikstunder.

Sista dag för intresseanmälan: 14 januari
Anmälan till: feldman.cara@gmail.com
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77
Kostnad: Fysiska träffar 10 ggr, 30 min enskilt alt. två i grupp,                           
totalt 1000 kr/deltagare.

Sleep-over för de unga 
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I maj är det åter igen dags för vårt populära ridläger i Landskrona. Vi bor som vanligt 
på Mötesplats Borstahusen och rider på Landskrona ridklubb. Lägret startar kl. 15.00 
på fredagen med ankomst och incheckning och avslutas efter brunch på söndagen.

Vi erbjuder plats för 10 barn/ungdomar. 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

Kostnad för boende:
3 000 kr, stor stuga med dusch, plats för max. 6 personer
1 700 kr, liten stuga utan dusch, plats för max. 4 personer

Matkostnaden är inte bestämd än, men de blir ungefär som föregående år, ca 750 kr för 
förälder, ca 400 kr för medföljande syskon, ca 1200 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 FLEX-bokning (avbokning senast 14 
dagar innan) och städning, men man måste själv ta med lakan och handdukar.

Anmälan till: feldman.cara@gmail.com
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77

Annonsplats

Ridläger 13 - 15 maj 
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Lördagen den 14/5 är det äntligen dags för Tillgänglighetsdag på Skånes Djurpark 
igen. Denna dag arrangeras tillsammans med Sydassistans & flera organisationer. 

Röda mattan ligger utrullad för oss!
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 samlas vi och äter grillat tillsammans på 
Björnberget och lyssnar på liveband! 

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, FIFH, FUB Mellanskåne, Parasport i Skåne med flera!
Du kan också utmana dina familjemedlemmar i rullstolsrally med fina priser!

Sista anmälnings- och betalningsdag: 30 april
Anmäl till: skane@rbu.se
Viktigt vid anmälan! Meddela antal föräldrar & barn, ålder på barn, 
antal assistenter, eventuella matallergier eller specialkost. 
Assistenter får gå gratis in i parken så därför behöver vi veta när vi bokar.

Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swish 123 18 182 77
Kostnad: 60 kr per person (även assistenter för matkostnad). 
Ingår gör inträde, grillbricka 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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Tillgänglighetsdag på Skånes Djurpark
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