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HÖSTEN 2022

Mammaspa • E-spelsträff • Pappahelg • Konserter

Tosselilla • FIFH-hallen • Kvällsbad
Julbord • Joëletten • Wakeboard
Ystad Djurpark • Föreläsningar

Kära medlemmar i RBU Skåne
När jag skriver detta har vi precis rullat in sommaren med vårt numera årliga rullstolsrace på Ribban. Vilken härlig dag det blev tillsammans, när vi fyllde cykelbanan till bredden och visade Malmö att här kommer vi - maka lite på er!
Under våren har vi genomfört mycket kul. Många var på konserten med Tobias
Svärd (Små sånger för stora hjärtan) eller besökte tillgänglighetsdagen på Skånes
Djurpark. Resan till Åre och Totalskidskolan blev succé även i år, så även våra
olika prova på-aktiviteter så som voltige på Caprifolen och ponnytrav på Jägersro.
Nu är det inte många månader kvar till valet och uppe på RBU-forum i Stockholm
under maj månad spikades årets valfråga: Försäkringskassan och deras usla beteende. Det är hög tid att gemensamt kraftsamla och ställa både myndighet och regering till svars! Håll gärna koll på sociala medier där vi skapar mest opinion just nu.
Vi har valt att lägga in de roliga och spännande aktiviteterna i medlemsbladet,
så som Tosselilla, Joëlettedag med Glädjeknuff och Öppet golv på FIFH. 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.
OBS: Intresseanmälan till RBU Skånes aktiviteter är ej bindande och pga ev. forsatta rekommendationer hos våra olika arrangörer kan vi behöva stänga för anmälan tidigare än angivet datum, om antalet deltagare börjar bli för många. I sådana
fall skapas en reserv/väntlista. Vi vill att så många som möjligt får ta del av våra
aktiviteter samtidigt som vi behöver genomföra samtliga på ett säkert sätt.
Är du inte medlem - bli gärna det, så hoppas jag att vi ses på någon aktivitet till
hösten.
Med önskan om ett välförtjänt och härligt sommarlov för oss alla!
/Natalie Eneke, ordförande.
PS!

Stiftelsen för Bistånd åt Rörelsehindrade i Skåne
vill gärna ha in fler ansökningar från enskilda!

Önskar du dig något som sätter guldkant på din tillvaro? En ny telefon, ridlektioner,
en 3-hjuling, en resa eller något annat? Sök bidrag från Stiftelsen för rörelsehindrade
i Skåne! Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdagar är 31/3 och 30/9.
Skriftligt besked om bifall eller avslag lämnas cirka två månader därefter. Läs mer
och ansök på https://www.stiftbistandskane.se/enskilda.html
Har du frågor om hur ansökan går till, mejla: bistand@stiftbistandskane.se
eller ring 042-14 66 50.
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Familjedag på Tosselilla
Lördagen den 6:e augusti kl. 10.00 träffas vi utanför Tosselillas entré för av-

prickning och ingång. Därefter är det fritt fram att göra vad man vill (på eget
ansvar). Grillpaket och dricka ingår. Ta med badkläder och det glada humöret.
Titta gärna in på www.tosselilla.se. Parken stänger kl. 18.00.
		Sista anmälnings- och betalningsdag: 24 juli			
		Anmälan till: skane@rbu.se 					
		
Datum: Lördagen 6 augusti kl. 10.00				
		Plats: Tosselilla Sommarland, Tommelilla			
		Kostnad: 							
		
130 kr per person (100 kr 60 år och uppåt)			
		
20 kr för barn under 100 cm					
		
20 kr om man sitter i rullstol/behöver rullator			
		
60 kr för assistent/ledsagare med giltigt ledsagarintyg. 		
Meddela vid anmälan! Avgiften här gäller för matbiljett. 		
		
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller Swisha 123 18 182 77
OBS! Glöm inte att ange vid anmälan: rullstol, små barn, äldre och om någon i
sällskapet är assistent. Meddela även matallergier, specialkost, ej äta osv.

Öppet golv på FIFH Hallen
FIFH Malmö välkomnar RBU Skåne till en idrottsaktivitetsdag på FIFH
Hallen, för hela familjen. FIFH Malmö är landets största parasportförening
med sina 12 idrotter, så som bordtennis, rullstolsbasket och frame fotboll.
På FIFH Hallen finns massor av roliga idrottsaktiviteter. Här finns basketrullstolar att låna, bordtennisracketar att spela med, frames att testa och
mycket mer. Missa inte chansen att utmana dina förmågor och testa något
nytt! FIFH:s café kommer självklart vara öppet.
Datum: lördagen den 20 augusti kl. 13:00 - 15:00
Plats: Pildammsvägen 26, Malmö
Anmäl till: skane@rbu.se senast den 15 augusti.
Kostnadsfri aktivitet!
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Teater i Wakeparken

RBU Hallands och RBU Skånes medlemmar hälsas välkomna till en fartfylld aktivitet i Wakeparken ute i natursköna Grötvik i Halmstad. Förutom
barnteatern Styra och Ställa, blir det prova-på-åkning i Wakeparken (https://
halmstadwakepark.se/). I vår badrullstol får deltagarna möjlighet att åka ut
på flotten och känna farten. Dessutom bjuds det på något att äta.
Datum: söndag 28 augusti klockan 14:00–16:00 				
Plats: Wakeparken, Grötviktsvägen 35, Halmstad 				
OBS! Anmälan senast 15 augusti till info@rbuhalland.se. 			
Uppge följande i anmälan: Namn på samtliga anmälda, ansvarig anmälare
(myndig person), antal medföljande assistenter, ev. födoämnesallergi.
Anmälan är giltig efter att deltagaravgiften betalats in till RBU Halland:
Swishnr: 123 26 47 824 eller Bg.nr: 5017–0885 				
Deltagaravgift: Barn/Unga upp till 25 år gratis, vuxna 50 kr
Läs mer på RBU Hallands
hemsida: https://halland.rbu.
se/kalender/musikevent-iwakeparken/
Tillsammans kommer RBU
Skåne och RBU Halland att
arrangera fler roliga aktiviteter.
Håll utkik!

Föreläsning och middag

Varmt välkommen till en föräldramiddag sponsrad av Frösunda Personlig
Assistans. Barnen lämnas hemma och vi avnjuter middagen tillsammans.
På plats finns också Frösundas jurister som ska prata om de nya lagändringar
som kommer att träda kraft 1 januari 2023.
Datum: Torsdag den 8 september kl:18:00
Plats: Restaurang Klang Market Malmö OBS! Begränsat antal platser
Anmälan till: skane@rbu.se senast den 1 september.
Vid anmälan mejlas menyn så att vi kan förbeställa era valda rätter.
Pris: 200:- (två rätters middag) alt. 300:- (tre rätters middag)
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ANNONSPLATS

Vi hjälper dig att få den
assistans ditt barn har rätt till
Våra regionala jurister, Richard Andersson och Petra
Jönsson, tar ett helhetsansvar för den juridiska processen.
De hjälper dig att ansöka om personlig assistans, ansöka
om fler assistanstimmar eller överklaga ett redan fattat
assistansbeslut - helt kostnadsfritt.
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010-130 40 00
personligassistans@frosunda.se
www.personligassistans.se
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Familjedag i Ystad Djurpark

Söndagen den 4 september träffas vi i Ystad Djurpark för en heldag med spännande djurmöten! Deras zoologer och djurvårdare har ordnat ett roligt och
spännande upplägg med några stationer så vi får chansen att komma nära
några olika djurslag, mata, kanske hålla om vi vågar? Vilka djur blir det?!
Det blir spännande att se!
Mat står var och en för själv. Ta med något gott att grilla på de gemensamma
grillarna eller köp på plats.
Datum: 4 september, insläpp kl. 10:00 -11:00
Parken stänger 17:00. 			
Plats: Ystad Djurpark, Skårby
Anmälan till: skane@rbu.se 		
senast 19 augusti 			
60 kr per person 16 år och uppåt
Assistent/ledsagare går gratis in med
giltigt ledsagarintyg. 		
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller
Swisha 123 18 182 77
OBS!!! Glöm inte att ange barn under 3 år samt assistenter vid anmälan!

E-spelsträff
Kom och prova olika datorspel!
Du behöver inte ha spelat innan.
Vi bjuder på fika!
•
•
•

Kostnadsfritt!
Vid frågor kontakta skane@rbu.se
eller tel 0706-142525

6

Datum: lördag 10 september
Tid: 14:00-16:00
Plats: Inferno Online,
Södergatan 14, Malmö

För att deltaga behöver du:
• Anmäl till skane@rbu.se
senast 28/8 och uppge:
• Namn och e-postadress
• Telefonnummer
• Ev. födoämnesallergi

ANNONSPLATS

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.

Med Sydassistans får du:

 Själv välja dina assistenter.
ål.
 Assistans som är anpassad efter dina önskem
ns.
assista
lig
person
med
arbete
 Över 25-års

 Ett familjeägt företag - inget riskkapitalbolag.
er.
 Redovisning av timmar & assistansomkostnad
nter.
assiste
dina
för
ingar
utbildn
 Bra villkor och
 En personlig uppdragsansvarig.
ka frågor.
 Hjälp med myndighetskontakter och juridis

Kontakta oss

örig till dig
Är du eller någon anh
istans?
ass
lig
son
per
av
i behov

Uppdragschef Angel

a Bejmo

ns.se
 angela@sydassista
42
 040-16 76
 www.sydassistans.se

HÖSTEN 2022

Joëlettdag i Skrylle

Söndagen den 18 september samlas vi i Skrylle med Glädjeknuff och barnen/
ungdomarna blir kaptener i våra joëletter. Föräldrar, anhöriga och andra
närstående får mer än gärna snöra på sig löparskorna och springa en tur, men
även erfarna löpare kommer att finnas på plats.
Datum: Söndagen den 18 september kl. 11:00 - 14:00
Anmäl till: skane@rbu.se senast den 9 september.
Kostnad: 20 kr/person
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller Swisha 123 18 182 77
Vi bjuder på korv med bröd, samt lite saft och bullar när påfyllnaden behövs
mellan varven.

Tuff tuff tuff - Glädjeknuff

Plats: Skrylle Naturreservat, Hardeberga 161, Södra Sandby

Mammaspa

Helgen den 8 - 9 oktober åker vi på mammaspa till The Lodge Resort & Honulele Spa, ett romantiskt spahotell som ligger ca 30 minuter från Malmö och
Lund, beläget på toppen av Romeleåsen med oslagbar utsikt över det böljande
skånska landskapet. Här kommer vi kunna koppla av och njuta av god mat, spa
och den fantastiska naturen som omger Romeleåsen.
Samling kl. 10. Därefter börjar vi vår vistelse med incheckning och lunch. Under eftermiddagen är det välförtjänt spa för de som önskar detta. En behandling/
person kommer att bokas in mellan lördag kl 10 till söndag kl. 13. På kvällen avnjuter vi en fyra rätters middag tillsammans. Morgonen därpå äter vi en
god frukostbuffé och njuter kanske av lite ytterligare spa-mys. Priset inkluderar
övernattning, tillgång till spa, mat och behandling. Betalning sker i samband
med att din plats verifierats. Platserna brukar fyllas på snabbt så anmäl snarast.
Det är först till kvarn som gäller, men fem platser reserveras till ev. nya mammor som inte varit med på RBU Skånes mammaspa tidigare.
Datum: 2022-10-08 till 2022-10-09 • Tid: 10:00-13:30
			
Plats: The Lodge Resort, Södra Ugglarp 621, 247 98 Genarp. 			
Anmäl snarast till: skane@rbu.se • Kostnad: 1400 kr. per person 		
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swish 123 18 182 77
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Pappahelg

Efter den mycket uppskattade pappahelgen under hösten -21 är det dags för
en ny helg med massor av prat, gemenskap, överraskningar och föreläsningar. En helg där vi kan umgås och slappna av.
Resan tar oss denna gång till nordvästra Skånes pärla Ängelholm och vi
hoppas få ihop ett gäng glada pappor som vill ladda batterierna med en
Pappahelg i oktober. Övernattning på hotell, mat och diverse aktiviteter är
inkluderade i priset. Separat utskick sker efter anmälan och betalning.
Datum: 2022-10-21 till 2022-10-23
Plats: Ängelholm		
Intresseanmälan senast 30 augusti till
skane@rbu.se.
Kostnad: 1500 kr. per person 		
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller
swish 123 18 182 77

Kvällsbad på Högevall

Lördagen den 12 november har vi hela Högevallsbadet i Lund för oss själva.
Skånes modernaste och största badhus. Här finns allt för dig som gillar spänning
och utmaningar. Äventyrsbad (28º), vattenrutschbanor, vildfors, simbassäng,
bubbelpool (37º) och för de minsta plask och lek i djungelbadet.
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
vid undervisningsbassängerna. För alla våghalsar har vi Hopptornsbassängen 1
timme under kvällen mellan 19:30-20:30.
Anmälan till: skane@rbu.se senast den 30 oktober. I anmälan ska du uppge:
familjens namn, mobilnummer, antal vuxna, antal barn, barnens ålder samt antal assistenter.
Datum: Lördagen den 12/11 kl. 19:00-23:00 samling i fojaen kl 18:45		
Plats: Högevallsbadet i Lund
						
Kostnad: 60 kr per person, även assistenter. I priset ingår entré och en biljett till
caféet för pannkaka eller något annat gott. 					
Kiosken har öppet hela kvällen där du kan köpa både glass, godis och mer mat.
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Sommar-musikterapi

Musikterapi Syd erbjuder nu musikterapigrupper med fokus på interaktion,
glädje och samspel mellan dig och ditt barn. Nina Cherla, utbildad musikterapeut kommer att handleda er musikaliskt och i grupp skapar vi roliga,
meningsfulla stunder tillsammans. Fokuset kommer att ligga på hur du och
ditt barn kan använda musiken för att mötas och komma varandra närmre.
Vi träffas på Annegården i Lund och varje träff är 1 timme. När och hur många
gånger vi ses är i skrivande stund inte bestämt.
Anmälan senaste 10 juli till feldman.cara@gmail.com
Kostnad: Meddelas senare

UNGA Musik i Syd + Rbu Skåne = Sant!
UNGA Musik i Syd och Rbu Skåne har ingått ett samarbete för att kunna erbjuda ännu flera anpassade musikmöten för alla Rbus medlemmar. Musikerna
arbetar tillsammans med musikterapeut Nina Cherla för att anpassa föreställningar så att alla barn och ungdommar får den bästa möjliga musikupplevelsen.
Rbus medlemmar kommer att erbjudas två konserter/workshops under hösten.
Mer info om tid och plats kommer, men här kan ni läsa lite mer om vem ni
kommer att möta under hösten.
Trumattack
Trumattack är en pool av musiker som består av slagverkare med olika språk
och rytmtraditioner. I en trumattack möts och stöts rytmer från olika delar av
världen. I höst kommer ni att träffa Anna-Karin Henrell med sin cajón och virveltrummasamt Servane Elodie Beljaew med sina quad drums. En trumattack
sker med murarhinkar och trumstockar som delas ut till alla, samt lite andra
spännande rytminstrument. Det krävs inte några förkunskaper, alla kan vara
med. Upplägget anpassas till målgruppen.
Trollflöjten
Wolfgang Amadeus Mozarts mest kända opera i helt ny tappning speciellt
anpassad för barn. En historia kring kärlek, mod och magi som med hjälp
av Mozarts underbara musik för oss bort i en helt annan värld. En värld där
vänskap och tapperhet betyder mer än allt annat. En interaktiv och fantasifull
produktion. Här får barnen sjunga med och hjälpa till så att historien får ett
lyckligt slut.
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Livräddning och Funkisträning
Burlövsbadet

RBU Skåne, Svenska Livräddarsällskapet SLS och Medborgarskolan bjuder
in till denna vuxenkurs i vattenvana och enklare livräddning till hösten –
datum kommer på vår Facebook-sida!
OBS! Endast de vuxna på denna träff, barnen får stanna hemma.
Kursen hålls av SLS Skåne med hjälp av Malmö stad. Kursen riktar sig till dig
som har barn med någon sorts funktionsnedsättning och vill lära dig enklare
träning ni kan göra tillsammans i vattnet.
Intresseanmälan senast den 31/8 till skane@rbu.se.

Varma bad på Habo Gård
Våra badtider i höst: Vecka 35-48 Tisdagar kl. 19.00 - 20.00 och
söndagar kl. 17.00 - 18.00 (med reservation för ev. byte av vardagskväll.)
Gällande tider kommer att läggas upp på hemsidan så snart de är klara.
Anmälan till badet ska ske senast dagen före varje badtillfälle till:
ellinorj.bjurnemark@gmail.com
Bekräftelse på att ni fått plats mejlas tillbaka.
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.

Barn-HLR för samhället

I höst arrangerar vi även en kurs i barn-HLR om tillräckligt många intresseanmälningar kommer in. Kursen hålls i så fall på Annegården i Lund en lördag.
Kursen ”Barn-HLR för samhället” innehåller Hjärt- och lungräddning
(HLR) och första hjälpen (L-ABC). Utbildningen tar 3 timmar. Vi tar även
upp vanliga barnolycksfall och sjukdomsfall för barn från 0 år till 18 år. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar där det mesta handlar om var
ni skall göra som första livräddande åtgärd. Utbildningen innehåller en del
där ni får träna hjärt-lungräddning, använda en hjärtstartare samt åtgärda ett
luftvägsstopp. Vi kommer att styra utbildningen mot de behov som de olika
funktionsvariationerna har. Det kan t.ex vara hur man på ett effektivt sätt utför
Heimlich manöver på person sittande i rullstol m.m.
Intresseanmälningar till skane@rbu.se senast den 31 augusti.
Mer information kommer senare per mejl till de som anmält intresse.
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Åre & Totalskidskolan 2023

RBU Skånes gemensamma vinterresa 2023 går åter till Åre och Totalskidskolan. Här ska vi uppleva ännu en härlig vecka med fart och snö samt
fantastiska skidinstruktörer! Varje familj har 1 plats hos Totalskidskolan med
halvdagspass i 5 dagar, måndag – fredag.
Vi kommer bo på Holiday Club Åre. Vistelsen inkluderar halvpension, entré
till äventyrsbad med motionsbassäng, pooler och jacuzzis, entré till Season
SPA med bastuavdelning och till det 800 m2 stora SATS-gymmet.
Resan avslutas med en skotertur på fjället i en underbar natur.
Resan t/r till Åre blir med nattåg eller ev. annat alternativ. Vi har plats för
10 familjer och hoppas kunna sponsra åtminstone 50% av resekostnaden.
Familjer som tidigare inte varit med på̊ resa har förtur.
Tid: V. 14 - 2023
Anmälan till skane@rbu.se
OBS! Anmälan tidigast 2022-08-01
och senast 2022-08-31.
OBS! Intresseanmälan är inte bindande.
Bilden på framsidan är från resan -22.

Julbord på Bjärsjölagårds slott

Vi välkomnar er till RBU Skånes julbord lördagen den 10 december
Även detta år följer vi våra gamla traditioner på Bjärsjölagårds Slott med sitt
skånska gemyt! Tomten kommer som vanligt på besök.
Max antal: 50 personer
Datum: Lördagen den 10 december kl. 13.00
Plats: Bjärsjölagårds slott, Djupadalsvägen 9, Sjöbo
Sista anmälnings- och betalningsdag: 11 november
Kostnad: 300 kr för vuxna, 120 kr för barn 3-12 år
Betala till: bg 5426-7711 eller Swisha till 123 18 182 77
Anmäl till skane@rbu.se. Vid anmälan meddela tel.nr., antal, barnens namn,
och ålder, matallergier eller specialkost.
RBU Skåne, Annegården
Skansvägen 5, 226 49
Lund, Tel. 0706-14 25 25
E-post: skane@rbu.se
Design: Christel Fält

