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I samarbete för Gemenskapsvecka Furuboda 2017 

  
 

Vi inbjuder till 
GEMENSKAPSVECKA  

Föreningen Furuboda, Åhus  
 

För familjer med barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 

 
Tid  Tisdag den 18 juli kl. 16.30 då det startar med gemensam middag.  

Vi håller på till söndagen den 23 juli ca kl. 12.00 efter lunch.  
 
Man är fri att anlända när man önskar efter kl. 12.00. Möjlighet att få lunch finns.  
Detta måste man dock meddelas innan till Furuboda.  
Ledare kommer inte att anlända tidigare än kl. 15.00.  
Behov av assistent och hjälp att komma på plats innan dess är därför begränsad.  

 
Plats  Föreningen Furuboda, Åhus.  
 
Målgrupp  Vi inbjuder familjer med barn och ungdomar med funktionshinder,  

tillsammans med syskon, samt unga vuxna och vuxna med funktionsnedsättning  
till Gemenskapsveckan.  

 
Syfte  Att träffa andra i liknande situation.  

Att få tillfälle att samtala om livsfrågor och kristen tro.  
Att få uppleva gemenskap och ha trivsamt tillsammans.  

 
Innehåll  Morgon- och kvällsandakt.  

Mycket sång och musik  
 
Förmiddagarna ägnas åt aktiviteter där föräldrar träffas i en grupp  
och övriga deltagare i lämplig grupp och aktivitet.  
 
På eftermiddagar och kvällar möts vi i gemensamma aktiviteter  
och gör kortare utflykter, badar m.m.  
 
Föreningen Furuboda kan erbjuda en mängd aktiviteter och har  
hög tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.  
 
En del av aktiviteterna sker tillsammans med övriga arrangemang på Furuboda.  

 
Program  Tisdagen den 18 juli börjar vi kl. 16.30 med middag.  

Därefter information och presentation.  
Övrigt program lämnas ut vid uppstarten eventuellt via mail några dagar innan start. 
Söndagen den 23 juli avslutas gemenskapsveckan i samband med lunch.  
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Kostnad  Vuxna   (födda 1999 och äldre)  3 850 kr  

Barn 13-17 år  (födelseår 2000-2004)  2 350 kr  
Barn 6-12 år  (födelseår 2005-2011)  1 700 kr  
Barn upp t o m 5 år (födelseår 2012 och senare) gratis  
 
Priset är subventionerat.  
I avgiften ingår helinackordering med mat, logi och samtliga aktiviteter.  
Högsta avgiften för en hel familj är 11 900 kr.  
 
OBS! Avgifter för medföljande assistenter ingår inte i högkostnadsskyddet utan 
faktureras som egen post. Meddela på anmälningsblankett vart den fakturan skickas.  
 
June Folkhögskola kommer att skicka en faktura för betalning av avgiften, som ska 
vara betald innan veckan börjar.  

 
Ledare  Samordnare är Lars Hermansson som också är med på Gemenskapsveckan.  

Ansvariga ledare under Gemenskapsveckan är Monica och Ronny Jansson.  
 
Anmälan  Sker endast genom att fylla i anmälningsformuläret på hemsidan.  

Deltagarantalet är begränsat. Anmälningarna antas i den ordning de registreras.  
Anmäl även medföljande assistenter.  
Ett meddelande skickas via mail efter att anmälan kommit in så var noga med att ange 
en aktuell mailadress.  
Om det är fullt blir man kontaktad via telefon.  
Deltagarbrev sänds ut i slutet av maj med närmare information om veckan.  

 
Stödresurs  PHV erbjuder alla deltagare stöd i form av guide/stödperson/guide.  

Ange i samband med anmälan vilka stödresurser som behövs.  
Observera att vi som arrangörer inte har möjligheter att ordna personliga assistenter. 
Därför ska assistent medfölja om man har det hemma.  
Likaså om man bor i gruppboende kan det ibland vara befogat av en personlig 
assistent. Assistenter deltar i respektive aktivitetsgrupp.  

 
Övrigt  Notera i anmälan stödbehov och eventuella läkemedel, behov av omläggning etc.  

Vi vill att du även anger uppgifter på någon anhörig.  
 
Arrangörer  Pingstförsamlingarnas HandikappVerksamhet Föreningen Furuboda  

June Folkhögskola, Jönköping  
 
Frågor  Vänd dig till Lars Hermansson, verksamhetsledare för PHV mobil 0706 - 66 17 47. 
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