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Det kan vi alldeles säkert

Även framtiden kommer bjuda på svårigheter att överbrygga. Vi måste prova mycket som vi aldrig provat förut
och Furuboda måste fortsätta att stå upp för människovärdet. De senaste åren har vi blivit påminda om hur
skört det kan vara. Vi har sett LSS-beslut dras in, rätten
till skolgång äventyras och flyktingar som inte tillåts
någon fristad. Ibland känns det främmande och
skrämmande, men är också en påminnelse om att goda
krafter behövs mer än någonsin.

- Det har jag aldrig provat förut, så det kan jag alldeles

säkert, sade Pippi Långstrump med en attityd som kan
påminna om Furubodas. Temat ”Möjlighet till
förändring” sammanfattar mycket av Furubodas
verksamhet förr, nu och i framtiden. Furuboda blev till
tack vare att människor såg en möjlighet till förändring.
Paret Skoog och deras närmaste krets trotsade tidsandan
genom att se utvecklingsmöjligheter för personer med
omfattande funktionsnedsättningar. De vågade prova
något nytt. Tron på att det omöjliga är möjligt byggde
upp en fungerande verksamhet. Det startade med läger
1960 - i år är det 60 år sedan - och under alla år har
många hinder trotsats.

I detta nummer kan du bland annat läsa om Curre
Nilsson som på ett fascinerade sätt bidrar till Furuboda,
Ida Anderssons kloka ord om livets möjligheter och
Martin Tengblads trevliga krönika. Vardagshjältar
beskrivs - och visst ger det ett stort hopp om framtiden.
Tack för att ni följer med Furuboda in i 20-talet.

Varje dag på Furuboda ser jag deltagare, anställda och
volontärer som tillsammans ser möjligheter och har
fokus på lösningar. Ofta förundras jag över våra deltagares styrka och kamp att göra det bästa och jag ser en
förbättring när talet förbättrats, svenskan utvecklas eller
självförtroendet växer. Då känner jag värme i hjärtat.

Furuboda Yngsjö
Furubodavägen 247, 296 92 Yngsjö
044-781 46 00
Furuboda Malmö
Fagerstagatan 1B, 214 44 Malmö
040-644 65 00

Furuboda Kristianstad
Blekingevägen 6, 291 54 Kristianstad
044-781 48 21

NU

Ge en gåva
Plusgiro: 900594-3
Swish: 900 59 43

Utgivningsplan
Fyra nummer per år: mars, juni,
september och december
Upplaga ca 8000 ex

Lyssna
Lyssna på Furuboda.Nu som
taltidning på www.furuboda.org
Ladda ner
Ladda ner Furuboda.Nu som
e-tidning på www.furuboda.org
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Varma hälsningar
Jenny Anderberg, rektor/verksamhetschef
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Postadress
Föreningen Furuboda, 296 86 Åhus
E-post: info@furuboda.se
Hemsida: www.furuboda.org

Tillsammans kommer vi göra mycket omöjligt möjligt!
Tack för ditt stöd!

Ansvarig utgivare
Miljömärkt trycksak
3041 0390
Jenny Anderberg
jenny.anderberg@furuboda.se
Redaktör, sättning och layout
Matilda Andin
matilda.andin@furuboda.se

Omslagsbild
Självporträtt av Sally Ly, skapad
med Adobe Draw på en ny iPad
som köpts in till IT-kursen tack vare
bidrag från en stiftelse.
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Den lilla simhallen med det stora hjärtat
Text: Monica Deger, monica.deger@furuboda.se
Foto: Furuboda

Simhallen på Furuboda folkhögskola i Yngsjö är välbesökt. Både Furubodas
deltagare och allmänheten i Kristianstads kommun besöker den ofta och
flitigt. Men simhallen är i behov av renovering för att kunna fylla sitt syfte på
det sätt som den är menad för.

4

FURUBODA.NU NR 1 2020

Vi är övertygade om att folkhögskolan ska kunna ha
kvar den simhall som ger så mycket glädje och
förgyller våra deltagares vardag - och andras. Drygt
två tredjedelar av besökarna är externa. Konferensgäster och personal utnyttjar simhallen i motions- och
rekreationssyfte och den hyrs ut till privatpersoner,
företag och föreningar. Allmänheten har tillgång till
simhallen flera gånger i veckan genom vanliga
allmänbad, så kallade rehabiliteringsbad och tillfällen
för babysim, vattengympa och simundervisning samt
projektet Nelms metod i samarbete med Poseidon i
Lund. Det är den lilla simhallen med det stora hjärtat.

cerebral pares och autismspektrum, men erfarenheten
är att metoden även kan användas för andra grupper
som lever med funktionsnedsättning.
Kampanjen "Rädda Furubodas simhall"

Innan jul förra året startade Furuboda en kampanj
med namnet ”Rädda Furubodas simhall”. Det
startades en namninsamling och gåvor samlades in
för att uppmärksamma simhallen och behovet av stöd
till renovering.

»

Med kampanjen har ett enormt
stöd och engagemang växt fram hos
många fler i och runtom Furuboda.

Renoveringsbehov

Furubodas simhall är i behov av renovering för att
kunna fylla sitt syfte på det sätt som den är menad för.
Förra året gjorde Furuboda en ansökan till
Kristianstads kommun med förhoppning att få bidrag
för att kunna genomföra den renovering som behövs.

2 802 personer skrev under namninsamlingen och
tillsammans skapade deltagare, personal och
allmänhet debatt, väckte opinion och genomförde en
manifestation för att visa betydelsen av en simhall på
Sveriges största skola för personer med omfattande
funktionsnedsättningar. Dessutom bidrog många,
både privatpersoner och organisationer, genom att
skänka gåvor.

Även om ansökan då fick avslag, är både Furuboda
och Kristianstads kommun överens om att med start
på det nya året ha en fortsatt dialog, vilket är positivt
och ger framtidstro.

Kristianstads frivilliga hjälpförening (KFH) var den
första förening som valde att hjälpa till med en gåva
av den större storleken när de bidrog med 60 000 kr.
Deras förhoppning var att gåvan skulle bli en
grundplåt till den kommande renoveringen av
simhallen och att det ska inspirera andra att vara med
och bidra - vilket det också gjorde.

Metod för rehabilitering

Under flera år har Furuboda varit involverat i
vattenprojekt i samverkan med framför allt Poseidon i
Lund, men även med andra organisationer särskilt
inom funktionsrättsrörelsen. Det har lett till nya
önskemål från vår målgrupp och idén om en
ombyggnad och förbättring i simanläggningen.
Furubodas simhall var, när den en gång byggdes, väl
anpassad till den verksamhet den var avsedd för. Idag
finns nya metoder och nya behov, dels vad gäller ren
rehabiliterande verksamhet, men också vad gäller
målgruppens delaktighet och aktivitet.

Enormt engagemang

Furuboda har länge legat i framkant vad gäller rehab/
habilitering. Utvecklingen går hela tiden framåt och
en ombyggnad är nödvändig för att anpassa våra
bassänger och fortsätta skapa goda möjligheter att
underlätta livet och vardagen för vår målgrupp.

»

En ombyggnad är nödvändig
för att anpassa våra bassänger och
fortsätta skapa goda möjligheter.

Med kampanjen har ett enormt stöd och engagemang
växt fram hos många fler i och runtom Furuboda - ett
stöd vi är så glada och tacksamma för! Det inger
livskraft och framtidstro hos deltagare och för
Furubodas framtid. Det visar att det inte bara är den
lilla simhallen som har ett stort hjärta, utan
medmänsklighet och hjärta finns överallt.

I vattenträningen används vatten som ett terapeutiskt
verktyg för att öka rörelseförmågan och sensorisk
medvetenhet i vattnet för personer med
funktionsnedsättning. Målet är att effekten även ska
uppnås på land.

Tillsammans är vi starka. Det är den kraften, det
engagemanget vi nu tar vara på. Det är det som ger
oss fortsatt energi att inte ge upp. Furubodas simhall
ska finnas kvar. Låt oss fortsätta kämpa tillsammans
för ett medmänskligt samhälle. Simhallen är ett
verktyg för ett bättre samhälle.

Furuboda fokuserar på att använda det som kallas
Nelms metod, vilket fungerar mycket bra på vår
målgrupp. Metoden är utvecklad speciellt för personer
med förvärvad hjärnskada, nervsystemsjukdomar som
5
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Fonder & stiftelser som möjliggör mer
Text: Matilda Andin, matilda.andin@furuboda.se & Kerstin Olsson/Stiftelsen Ekeliden
Bild: Sally Ly, deltagare i IT-kursen

Det är inte ovanligt att det är ekonomin som sätter käppar i hjulet för
personer som vill komma till Furuboda som deltagare, men vi gör så
mycket vi kan för att ta bort dessa hinder. Tack vare flera olika samarbeten
går det att söka fondmedel som kan göra både det och annat möjligt.
Personer som söker till våra korta kurser kan söka
fondbidrag via Furuboda, som administrerar
ansökningar för Stiftelsen för Bistånd åt rörelsehindrade i
Skåne, Linnéa och Josef Carlssons stiftelse och Furubodas
vistelsefond. På www.furuboda.org/korta-kurser finns
mer information om detta, med kriterier för ansökan
och ansökningsblankett. Ansökan skickas senast 15
april 2020 för sommarens kurser.

flyttades hem till sina hemkommuner, landstinget
blev tillsynsmyndighet (istället för Medicinalstyrelsen) och förändringar med inriktning på
målgruppen vuxna istället för barn skedde. När syster
Stina avled 1975 bildades Syster Hulda Englunds
stiftelse Ekeliden genom hennes testamente.
Stora förändringar

Under denna period skedde stora förändringar inom
vården och omsorgen. Vårdhemsbyggnader
avvecklades och boende flyttade till gruppbostäder
med lägenheter på 40 m2 och fyra personer i varje
gruppboende. Det erbjöds daglig verksamhet och
fritidsverksamhet och stiftelsen byggde upp Snouezel
- ett stort centrum med olika sinnesrum - och Villa
Benesi, ett fritidshus vid Finjasjön, Hässleholm.

Furuboda har nyligen inlett samarbete med biståndsorganisationen Individuell Människohjälp (IM) som
ger möjlighet att söka bidrag även för deltagare till
långa kurser. Det är Berit Söderströms stiftelse, som
kan ge bidrag till personer bosatta i Sverige och som
har flera oberoende fysiska funktionsvariationer
samtidigt. Bidrag kan även delas ut till organisationer
som arbetar med målgruppen. Ansökan sker löpande.
Mer information och ansökningsblankett finns på
www.furuboda.org/yngsjo/langa-kurser.

Raymond Larsson är VD för stiftelsen och har arbetat
med Ekeliden ända sedan syster Stinas tid - 1950. Med
stort engagemang hjälpte han syster Stina med
kontakter med myndigheter, ekonomisk ansvarig och
mycket mer genom alla det förändringar som uppstod
under dessa år.

Utöver dessa fonder och stiftelser, som Furuboda är
med och administrerar, finns det även möjligheter att
söka fondbidrag externt. En av de stiftelser som
bidragit med värdefulla möjligheter för både deltagare
och kurser på Furuboda heter Syster Hulda Englunds
Stiftelse Ekeliden.

Guldkant på tillvaron

2013 såldes Stiftelsen Ekeliden och den fond som det
nu går att kan söka bidrag från skapades. Den årliga
avkastningen på kapitalet delas ut till personer med
intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) - till barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige.

Ekeliden - från vårdhem till stiftelse

Vårdhemmet Ekeliden grundades av syster Hulda
Englund år 1923 och hade då 12 platser för barn i
åldrarna 3-12 år. Ekeliden, som var en riksanstalt med
hela landet som upptagningsområde, byggdes
successivt ut under åren 1923-1950 till att erbjuda 105
platser för barn, 17 så kallade arbetshemselever och
cirka 70 personer anställd personal.

Tanken är att bidragen ska sätta guldkant på tillvaron
för de sökande till exempel genom resor, aktiviteter
och vissa hjälpmedel. Även föreningar som riktar sig
till målgruppen har möjlighet att ansöka om bidrag.
Stiftelsens styrelse bestämmer vem och vilka som ska
få bidrag. Läs mer och ladda ner ansökningsblanketter
på www.stiftelsenekeliden.se. Det går även att
kontakta Kerstin Olsson för mer information (se
kontaktuppgifter i rutan på nästa sida).

1950 ärvde syster Stina Åslund Benesi Ekeliden och
dess verksamhet efter sin faster Hulda Englund. En
stor förändring genomfördes 1974, så verksamheten
blev plananstalt istället för riksanstalt. Barnen
6
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Tack vare Syster Hulda Englunds Stiftelse Ekeliden har vi
nu, till vår stora glädje, fått möjlighet att med gemensam
teknik kunna utveckla denna kunskap.

Både kunskap och nöje med nya iPads

Kerstin Olsson har tillsammans med stiftelsens VD
Raymond Larsson nyligen varit på studiebesök på
Furuboda i Yngsjö visades runt i de olika klasserna:
- Fantastisk verksamhet som bedrivs där, säger Kerstin.

Dessa iPads ökar tillgängligheten och ger oss stora
möjligheter att arbeta med allt från samhällsinformation
till foto/film.

•

Studiebesöket ledde till att Furuboda folkhögskola fick
bidrag för inköp av 10 stycken Apple Ipad Pro 11 med
tillhörande hjälpmedel, som IT-kursen nu har börjat
bekanta sig med. Kursledare Roger Lennartsson ser
stora fördelar med att kunna använda dessa som en
del av undervisningen:

Syster Hulda Englunds

Stiftelse Ekeliden

Bidrag att söka för personer med
intellektuell funktionsnedsättning
gäller barn och vuxna
samt föreningar vars medlemmar
har en intellektuell funktionsnedsättning

- Idag är telefoner och iPads viktiga verktyg för många och
den dagliga tekniken för de flesta av våra deltagare där de
inhämtar både kunskap och nöje.
Det är då viktigt att kunna ge dem kunskap om och
förståelse för dessa verktyg. Idag är man mer eller mindre
tvungen att kunna den nya tekniken för att klara
vardagen. Det är ju oftast där som företag och myndigheter
utvecklar nya program (appar).

Bidrag skall ges enligt Stiftelsens stadgar till vård
och omsorg för intellektuell funktionsnedsättning
(utvecklingsstörning). Bidrag ges ej till sådant
ändamål som stat och kommun skall bekosta.
Ansökningstiden går ut den 2020-03-31
Utdelning av beviljade bidrag sker under maj månad.
För närmare information och ansökningsblanketter,
gå in på vår hemsida: www.stiftelsenekeliden.se
Kontaktperson

Kerstin Olsson
Tel: 070-835 36 60
E-post: kerstin.a.olsson@gmail.com
Självporträtt av Sally Ly. Den här grafiska
bilden är gjord i Adobe Draw och är ett av
de första arbetena med de nya iPadsen.

Jag som IT-kursdeltagare tycker att
det är väldigt roligt att vi nu fått
tillgång till iPads. Att få uttrycka sin
kreativitet är något jag älskar och nu
så kan jag göra det via digital konst.
För mig är det även avkoppling att
sitta och rita på min iPad. Jag ser bara
fördelar med införskaffandet av dem.
- Sally Ly, deltagare IT-kursen
7
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Mer om Curre
Namn: Kurt "Curre" Nilsson
Ålder: 79 år

Bor i: Vittsjö

Sysselsättning: "Kantor emeritus"
- pensionär som tidigare
arbetade som kantor i Vittsjö

Curre Nilsson trivs bland
prästkragar på flera sätt!

Curre har varit dirigent för
Bjärnums manskör i 52 år.
8
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Porträttet: Curre Nilsson
Text: Matilda Andin, matilda.andin@furuboda.se
Foto: Privat

Det hela började när Curre Nilsson skulle gå i pension. Som gåva till
avtackningen tyckte han att en gåva till ett bra ändamål var ett bättre
förslag än en pryl. Så det blev en insamling till Furuboda. Först var det
tiotusen som blev över trettiotusen och nu är det uppe i flera hundratusen!
önskat en gåva till Furuboda och "Curre-pengarna",
som en del kallar det. Även kollekter från närområdet,
insamlingar från syföreningar, jullotterier och mycket
annat har kommit in just dit - gåvor till det avsedda
bankgironumret 605-7715 märkta "Curre-pengarna".
Det är nu uppe i flera hundratusen sammanlagt.
Många bäckar små!

- Det är Curre, kantor emeritus, svarar han i telefonen
när jag ringer för att höra om hans engagemang för
att samla in pengar till Furuboda. Och det var just när
han skulle bli "emeritus" - när Curre för 12 år sedan
skulle gå i pension från sitt arbete som kantor i
Vittsjö, som det hela började.

»

- När jag skulle sluta i Vittsjö som kantor frågade prästen
om det var något jag ville ha.
Att få något att hänga på väggarna eller en klocka var
inget för Curre, men en slant till något bra ändamål
lät som en bra idé.

För några år sedan dog en vän till Curre, en man från
Verum som hade funnits till där för många och till
hans minne önskades gåvor till två ändamål - där det
ena var en minnesgåva till Furuboda, vilket gav
tusentals kronor.

- Många ville lägga en slant till ändamålet jag valde:
Furuboda. Sedan visade det sig när jag skulle avtackas i
Verums kyrka, min hemkyrka, var det nära 10 000 kronor!
Med den för Curre så kännetecknande glimten i ögat
sade han då att han skulle behålla det själv om det blev
under 10 000 – men prästen såg till att det blev mer än
så! Om det blev över 10 000 lovade Curre också att
han skulle cykla de 8 mil det är från Vittsjö till
Furubodas anläggning i Yngsjö för att lämna över
pengarna.

»

De "små" ändamålen ligger
honom varmt om hjärtat.

- Det är dubbel glädje i sorgen, säger Curre med
eftertryck.
Gemensamt bestämda ändamål

Representanter från Furuboda, i samråd med Curre
själv, bestämmer vad de bidrag som kommer in via
hans engagemang ska användas till. De "små"
ändamålen ligger honom varmt om hjärtat, sådant
som det finns ett behov till men som kanske inte
skulle kunna möjliggöras utan ett extra tillskott.

- När jag cyklade över var det en bra bit över 30 000 kronor.
När jag cyklade över var det
en bra bit över 30 000 kronor.

Genom åren har "Curre-pengarna" varit med och
bidragit till aktiviteter i olika arrangemang som
Sommarkvällar, Lekens dag, julfirande och
Nyårsexplosion. Det har också inneburit möjligheter
att genomföra välbehövliga reparationer i Furubodas
"cykelpark", inköp av en mobil högtalare som har varit
flitigt använd inom sommarverksamheten och ett
betydande tillskott till införskaffandet av en ny flotte
för några år sedan.

Fortsatta gåvor till "Curre-pengarna"

Om cykeln fortfarande rullar vidare förtäljer inte
historien, men pengarna fortsätter att rulla in. Att gå i
pension behöver inte vara detsamma som att sluta
göra arbetsinsatser - åtminstone inte för Curre.
- Jag håller ju fortfarande på och spelar lite. Så jag har
aldrig varit pensionär.

Det finns många människor med stora hjärtan och ett
stort engagemang för Furuboda. Curre är sannerligen
en av dessa - en som förtjänas att inspireras av.

När han med jämna mellanrum har hoppat in som
vikarie har han tackat nej till ersättning och istället
9
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Dagens lunch på Fu

Dagligen kl. 11.30-14.00

Bli medlem!

ruboda Yngsjö

- för aktuell meny, se ww

w.furuboda.org.

Ge en gåva

Är du ännu inte medlem i Föreningen Furuboda?
Varmt välkommen att komma med! Som medlem tar
du ställning för vår vision: “Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och
tillgängligt samhälle”, får vår tidning Furuboda.Nu fyra
gånger/år och medlemspris på vissa arrangemang.

Din gåva är betydelsefull! Bidra genom att ge en gåva
med inbetalningskorten som följer med tidningen
eller betala in till plusgiro 900594-3, bankgiro 9005943 eller swish 900 59 43.
Uppvaktning och minnesgåva

Vill du ge en gåva till i samband med födelsedag eller
bortgång? Vi skickar ett gratulations- eller minnesblad. Meddela oss uppgifter om vem det gäller och
vad ni vill att det ska stå i bladet via tel. 044-781 46 32
eller e-post info@furuboda.se och gör din insättning
till bankgiro 900-5943 eller swish 900 59 43.

För att bli medlem, betala in medlemsavgiften på
120 kr via inbetalningskortet i tidningen, eller till
plusgiro 900594-3, bankgiro 900-5943 eller swish
900 59 43. Notera att det är en medlemsavgift, samt
namn och personnummer eller adress.

Få skattereduktion

Delaktighet och utbildning,
oavsett funktionsförmåga

på dina gåvor till Furuboda

Genom ditt stöd kan fler personer få chans att
gå på Furuboda folkhögskola.

Furuboda är godkänd gåvomottagare för skattereduktion. Det innebär att du som givare kan få
avdrag på skatten för de gåvor du ger till oss.
På så sätt kan du ge fler deltagare på Furuboda en
ljusare framtid, utan att det kostar dig något mer.
För att det ska bli aktuellt med skattereduktion
krävs det att du som givare ger minst 200 kr per
gåvotillfälle och att du skänker minst 2000 kr
under året (till Furuboda och/eller andra godkända
gåvomottagare).
Läs mer på www.furuboda.org/stod-oss

Din gåva gör skillnad.
www.furuboda.org

Plusgiro 900594-3 • Swish 900 59 43

Bli månadsgivare

- ett enkelt sätt att stödja Furuboda
Är du intresserad, läs mer på www.furuboda.org
eller kontakta Monica Deger via tel. 044-781 48 02
eller e-post monica.deger@furuboda.se.

Medlemsrutan
Det går även bra att betala medlemsavgiften via
plusgiro 900594-3 eller swish 900 59 43 - och kom då
ihåg att notera att det gäller medlemsavgift, samt
namn och personnummer eller adress.

Så har det första vårtecknen visat sig, ljuset har

kommit tillbaka och vårterminen är i full gång. Både
påsk och valborg närmar sig - tider då vi välkomnar
alla som vill till våra arrangemang på Furuboda. Läs
mer om vad som händer då i kalendariet på nästa sida.
Där kan du även läsa bl.a. om årsmötesdagen som
nalkas - en dag full med aktivitet, liv och delaktighet.

Adressändringar och korrigeringar

Om du upptäcker något fel till exempel med din
adress, om du får flera tidningar eller om någon du
känner inte fått sin tidning, kontakta oss gärna på
e-post info@furuboda.se eller tel. 044-781 46 32 så
rättar vi till det! Där kan du även meddela din nya
adress om du flyttar.

Varmt välkommen även till Furubodas restaurang till
vardags! Vi dukar fram vår goda lunchbuffé dagligen
- aktuell meny finns på www.furuboda.org.
Dags att betala medlemsavgift!

Värva nya medlemmar

Nu är det dags att betala 2020 års medlemsavgift för
ditt medlemskap i Föreningen Furuboda! Använd i
första hand inbetalningskortet som följer med
tidningen. Bortse från inbetalningskortet om du redan
betalt din medlemsavgift, eller om du inte önskar vara
medlem i föreningen.

Tillsammans blir vi starkare! Uppmuntra gärna
familj, släkt och vänner att bli medlemmar i
Föreningen Furuboda. För mer information, se
”Bli medlem” ovan.

Tack för ditt stöd!
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På gång våren 2020
10-13 april 2020

11 mars & 15 april 2020

Under påskhelgen erbjuder restaurangen en underbar
påskbuffé à 179 kr i Furubodas restaurang. Samtidigt
håller "Galleri Furuboda" öppet - med alster från
folkhögskolans deltagare. Välkommen!

Paul Skoog, Leif Axelsson och Hampus Davinder med
gäster underhåller kl. 19 - ca 21.15. 11 mars kommer
Forsens spelmän och 15 april är det tvåmannabandet
SveNicz som bland annat spelar 60-talsmusik.

Öppet: Långfredagen–Annandag Påsk, kl. 11.30-16.00

Bokning: 044-781 46 00 eller info@furuboda.se

10 maj 2020

30 april 2020

Vårens sista brasaftnar

Påskbuffé & Galleri Furuboda

Delaktighetens dag

Valborgsfirande

Tillsammans är vi Furuboda - och bidrar till vad det blir,
genom delaktighet och gemenskap i årsmöte och verksamhet.

Tidsprogram

19.00 Konsert med gospelkören Ultreia
21.00 Elden tänds! Vårtal, vårens sånger & fyrverkeri
21.30 Musikcafé med Jonas Svenssons trio

Preliminärt program

10.00-12.00 Mötas, lära, växa!
Deltagare i folkhögskolan delar med sig
11.30-12.00 Pilgrimsrunda med Rune Persson
12.00-12.45 Gudstjänst
12.00-14.00 Lunch
13.30-14.00 Röstlängdsregistrering
14.00-15.30 Årsmöte förgyllt av att Musikverkstan
framträder och deltagare berättar
15.30-16.00 Tårtfest med utdelning av Ernst och Ella
Skoogs stipendium till Moomsteatern!

I restaurangen

17.30-19.30 Grillbuffé à 165 kr i restaurangen
17.30-23.00 Kaffeservering och korvgrillning

24 juni & 5 augusti 2020

Sommarkvällar

Ta del av sång, musik och glädje på sommarkvällar
med Paul Skoog och gäster kl. 19.30 vid Furubodas
utescen. Fri entré - men ta med egen stol.
Under kvällarna finns förtäring till försäljning.

Information och anmälan

Programpunkterna är gratis och det bjuds på tårtfest.
Vår lunchbuffé kostar 95 kr, men du som anmäler dig i
förväg (senast 30/4) får rabatt och betalar bara 80 kr!
För mer info och anmälan, se www.furuboda.org eller
ring 044-781 46 00. Välkommen!

Program sommaren 2020

Onsdag 24 juni Jard, Carina & Magnus Samuelsson
Onsdag 5 augusti Eric Iversen & Co. från Wizex

Möt Furuboda • Gör studiebesök hos oss!
FÖRENINGAR OCH TURISTGRUPPER
Föreningar och turistgrupper kan besöka
Furuboda och få en bild av verksamheten.
Paul Skoog berättar, spelar och sjunger.
Vi serverar mat och kaffe, allt efter
önskemål. Paul Skoog gör också besök i
föreningar, kyrkor och organisationer.
Information och bokning:
Paul Skoog
044-781 46 10, bokningen@furuboda.se

STUDIEBESÖK TILL FOLKHÖGSKOLAN
Vår pedagogiska grund, tillgänglighet, bemötande,
assistans och omsorg.
Information och bokning:
Receptionen: 044-781 46 00, info@furuboda.se
FURUBODAS AMBASSADÖRER
När ambassadörerna berättar sina livsberättelser lyssnar
både barn och vuxna. Deras uppdrag är att åka ut till
skolor, företag och beslutsfattare för att informera om
hur det är att leva med en funktionsvariation. Vi vill
bryta fördomar och öka kunskapen! Låter det här
intressant? Hör av er för mer information om bokning!
Kontakt: ambassaden@furuboda.se

STUDIEBESÖK FÖR BLIVANDE DELTAGARE
För dig som vill söka till en läsårskurs.
Information och bokning:
Skolkansliet: 044-781 46 36, fhsk@furuboda.se
11
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Folkhögskolans goda resultat
– en samhällsvinst utöver det vanliga
Text: Jenny Anderberg, rektor på Furuboda folkhögskola,

Annika Lindquist, rektor på Önnestads folkhögskola & Linda Nilsson, rektor på Österlens folkhögskola

Att folkhögskolan är en skolform som fungerar och visar goda resultat hos
deltagare som inte valt att gå den traditionella skolan är ett faktum.
Forskning visar att en av de vanligaste orsakerna till att ungdomar hoppar av
gymnasiet är att de inte får det stöd som behövs för att genomföra sina
studier, skriver rektorerna för tre östskånska folkhögskolor.
Detta gör sig speciellt gällande bland de som idag
kallas för ”hemmasittare”, har en funktionsnedsättning och eller hamnat i utanförskap på något annat
sätt. Folkhögskolan erbjuder platser för de som har
utmaningar i den traditionella skolan. Folkhögskolan
tar sig an den målgrupp som upplever svårigheter i
den ”vanliga” skolan och erbjuder alternativ som
fungerar och ger bra resultat.
En nyligen gjord undersökning av Specialpedagogiska
skolmyndigheten visa att skolsystemen i Sverige kan
dra nytta av folkhögskolans framgångar gällande
utbildning hos personer med en speciellt utmanad
situation. Trots att fler deltagare på en folkhögskola i
jämförelse med den traditionella skolan har en
funktionsnedsättning, är antalet avhopp från folkhögskolans gymnasiekurser betydligt färre än på den
traditionella skolan. En anledning till detta goda
resultat är att folkhögskolan fokuserar och prioriterar
trygghet i första hand.
Folkhögskolans undervisningsform uppmuntrar
framförallt tre saker som bidrar till en personlig
utveckling som många deltagare inte lyckas få i den
traditionella skolan. Trygghet, känslan av att lyckas i
sina studier och att folkhögskolan har möjlighet att
möta varje individ individuellt. Det är detta som kan
mätas i konkreta resultat.
Trots att folkhögskolan arbetar för att utrota orsaken
till att ungdomar hoppar av gymnasiet och andra
studier och lyckas med det, så minskar de statliga
bidragen nästan varje år till Sveriges folkhögskolor.
Det är ingen liten minskning heller, utan det handlar
om miljoner. I praktiken innebär detta att folkhögskolorna blir underfinansierade och folkbildningen
prioriteras ner.
Gymnasiekompetens saknas idag hos många
människor. Där blir folkhögskolornas roll viktig.
Skåne har dessutom en arbetslöshet som är högre än

riksgenomsnittet. Att se till att fler personer, oavsett
funktionsförmåga, får arbete är viktigt. Folkhögskolan ser och gör något åt detta. Men det som saknas
är finansiering från staten.
Underfinansieringen ställer till det på flera plan. Det
råder hög konkurrens i samhället när det gäller att
rekrytera lärare. Den traditionella skolan har fått både
lönesatsningar och lärarlyft. Det har inte folkhögskolan fått. Kompetensutveckling och fortbildning på
folkhögskolan är ett annat område som är underfinansierat. Konsekvenserna blir förödande när
deltagare med särskilda behov söker sig till kurser för
att få sina behov tillgodosedda, och samtidigt har inte
folkhögskolans möjlighet att erbjuda deltagarna detta
på grund av resursbrist.
Motivationen hos lärarna på folkhögskolan är oftast
inte ett problem men däremot är lönegapet det.
Speciellt märkbart är det när löneskillnaderna blir
större och större mellan folkhögskolan och andra
utbildningsformer. Detta påverkar naturligtvis till slut
verksamheten och kvaliteten på undervisningen. För
både löneutvecklingen och inflationens procentuella
ökning är högre än den statliga bidragsutvecklingen
till folkhögskolan.
Vi folkhögskolor i östra Skåne vill vända denna trend.
Det är viktigt att se på folkhögskolans goda resultat,
och vad skolorna gör för barn, ungdomar och unga
vuxna. Motivationen och viljan att bedriva folkbildning med goda resultat är större än någonsin. Både
hos kompetenta lärare samt kunskapstörstiga
deltagare. Folkhögskolan behöver prioriteras, underfinansieringen behöver försvinna och folkhögskolans
goda resultat behöver räknas och ses för vad det är
- som samhällsvinster.
Denna debattartikel publicerades ursprungligen i
Kristianstadsbladet den 4 januari 2020.

•

Direktlänk: www.kristianstadsbladet.se/debatt/folkhogskolansgoda-resultat-en-samhallsvinst-utover-det-vanliga
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En busslunch hos oss
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FURUBODA YNGSJÖ

Följ med på en fascinerande resa
när Paul Skoog bjuder på sång,
musik, underhållning och
information om Furuboda i en
trivsam blandning! Programmet
passar alldeles utmärkt för
exempelvis bussutflykter med
pensionärsföreningar eller
församlingsgrupper.

JÖ

Postadress: 296 86 Åhus

Besöksadress: Furubodavägen 247,
296 92 Yngsjö
Telefon: 044-781 46 00

Våra verksamheter i Yngsjö

•
•
•
•
•
•

Ett tiotal långa folkhögskolekurser
Ett tiotal korta folkhögskolekurser
Samverkanskurser
Projektverksamhet
Restaurang
Studiebesök

Paul Skoogs program med utgångspunkt i sina
45 år på Furuboda väcker både glädje och tankar.
Han bjuder på omtyckta örhängen i en blandning
av visa, gospel, schlager, country och dansband.

...och mycket mer!

Ni får också möta Föreningen Furubodas
verksamhet i bilder och genom berättelser om alla
fantastiska människor som Paul har träffat under
alla år.

Välkommen att besöka oss! Vi erbjuder bland
annat dagens lunch i vår restaurang, möjlighet
till lokalhyra och försäljning av profilprodukter.

Intresserad av någon av våra långa kurser?
Kontakta skolkansliet, e-post fhsk@furuboda.se
eller tel. 044-781 46 36.

Mat & möten

E-post: bokningen@furuboda.se
Telefon: 044-781 46 10

Kom och ät gott i vår restaurang, njut och lyssna!
Information & bokning

Kontakta oss för mer information och bokning!
Vi finns på tel. 044-781 46 10 och e-post
bokningen@furuboda.se.

Bussmeny
När?

Varmt välkomna!

Vi tar gärna emot grupper
måndag-fredag.
Lunchen serveras 11.30 eller 13.30.
Vad ingår?
•
•

Paul Skoogs program i ord och
toner.

Dagens rätt med sallad och
flaskdryck, samt kaffe och kaka.
Vegetariskt alternativ finns.

Kostnad

Pris: 140 kr
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Ett "wow" över myllret av verksamhet och liv
Söktrycket är högt både till SFI-utbildningen och till
Allmän kurs. I april räknar vi med att komma igång
med intervjuer och därefter prova-på-dagar inför
höstens intag till Allmän kurs. I Stöd och matchning
vägleds människor mot hållbart arbete och varje
vecka möter vi människor i våra lokaler på Blekingevägen och i Pingstkyrkan Second Hand på området
Näsby, där vi också har kontor. Efter fem veckors APL
(praktik) är vårdstudenterna snart tillbaka till de sista
teoretiska momenten av Vård- och omsorgsutbildningen.
Det är en utbildning som ligger helt rätt i tiden, vi är
snabbt på väg in i en ”äldre-boom”. Den kommer att
kräva nya äldreboenden, en utvecklad organisation
och allra mest - tillgång till personal. Så det ser just
nu lovande ut på arbetsmarknaden för undersköterskor. Av de studenter som just nu går utbildningen har
alla utom en redan erbjudits arbete efter sina studier.
Några är redan timanställda och har börjat arbeta.
Vårdlärare Ann-Christin Nilsson säger stolt:

Kristianstad tar sig an våren med ett stort utbud

av verksamheter. Flera nya medarbetare samsas med
gamla rävar i korridorerna. Det är många människor
som rör sig genom huset under en dag. På en vecka är
vi i kontakt med omkring 250 unika deltagare som är
en del av Furuboda i Kristianstad. Många av dem
möter vi dagligen. Det är en genomströmning av
uppskattningsvis 700 personer varje vecka, personal
borträknad. Det är stort! Vad är det då som händer?
En ny kurs av SMF Navigator är i startgroparna och
det är med glädje vi kan se tillbaka på hur ett stort
antal unga har gått vägen via Navigator och vidare till
både arbete och studier, inte minst till Allmän kurs
bara några meter bort. Det är en ofta uppskattad
vägledande insats för i första hand unga vuxna. I SMF
Mobilitet har en liten grupp vuxna mötts för
regelbundna samtal kring förändring, omorientering
och omställning mitt i livet. Med bara veckor kvar
väntar både studier, praktik och anställningar för dem
som varit med. I projektet Furuboda REDO sker en
liknande process tillsammans med människor som
länge stått utanför arbetsmarknaden. En ny omgång
av TIA (Tidiga insatser för asylsökande) startar upp för
att introduceras i språk och samhällskunskap.

- Vi har mött elever som är ödmjuka, intresserade, kunniga
och fantastiska omvårdare. Men vi har också sett att
framtidens undersköterskor behöver mer. Att kunna
hantera tekniken, tala, skriva och förstå svenska, gärna
kunna ett eller flera andra språk, ha körkort och kunna
laga svensk mat är bara några av de krav som finns, utöver
omvårdnadskunskapen! Och jag kan säga att Furubodas
vård- och omsorgselever har förstått detta och därför får de
också arbete direkt!

Våra verksamheter i Kristianstad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmän kurs
Etableringskurs
Furuboda REDO
SMF Mobilitet & SMF Navigator
Stöd och matchning (STOM)
Svenska från dag ett
Svenska för invandrare (SFI)
Tidiga insatser för asylsökande (TIA)
Vård- och omsorgsutbildning

Det är en riktig framgångssaga och intresset är stort
för en eventuell fortsättning. Hittills har utbildningen
varit ett samarbete med Arbetsförmedlingen, men
detta avslutas nu i april. Vi håller på att hitta en ny
lösning tillsammans med Kristianstads kommun och
allt pekar mot en fortsatt vårdutbildning till hösten.
Och mitt i detta myller av människor och verksamheter, så försöker vi också levandegöra frågorna kring
hur vi arbetar och varför vi gör det vi gör och vad vi
kan göra annorlunda. Allt som lever växer och allt
som växer förändras. Men allt som förändras blir inte
bättre. Därför är utvecklingsfrågor och identitetsfrågor avgörande. Vi vill möta oss själva på samma vis
som vi försöker möta våra deltagare: med ödmjukhet,
öppenhet och med raka frågor som hjälper oss att
skapa och upptäcka de möjligheter som sträcker sig
mot oss. Det är allt lite ”wow” över det hela!

Vill du veta mer om våra verksamheter?
Läs mer på www.furuboda.org/kristianstad eller
hör av dig till oss för mer information!

FURUBODA KRISTIANSTAD

Adress: Blekingevägen 6, 291 54 Kristianstad

AK T

Telefon: 044-781 48 21
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En vanlig tisdag
Det är tisdag och Furuboda REDO-gänget har startat
dagen med gemensam frukost och värmer upp med
diskussioner om stort och smått. Oscarsgalan är
dagens stora snackis. Sydkoreanska filmen Parasit är
väl värd sina fyra statyetter tycker de som sett den.
Amerikanska kriminalfilmen Joker är ingen favorit
men huvudrollsinnehavaren Joaquin Phoenix är en
värdig mottagare av en Oscar för årets bästa manliga
huvudroll, anser de insatta.

UELL
TIM
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FURUBODA MALMÖ

Adress: Fagerstagatan 1B, 214 44 Malmö
Telefon: 040-644 65 00

Våra verksamheter i Malmö

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaffetermosen är tom och frukostbullarna är slut, dags
att runda av. Gänget delas upp och hälften bestämmer
sig för att gå på dagens seminarium med föreningen
Vegonorm som vill få oss alla att vända på köttnormen
och äta mer vegetariskt.

Allmän kurs
Allmän kurs Grund
Etableringskurs
Furuboda REDO
Moves
SMF Framtidslabbet
SMF Mobilitet
SMF Vägen vidare
Svenska för invandrare (SFI)

Furuboda Second hand

Fem arbetssugna själar traskar ner till Second handbutiken och börjar förbereda för dagens kommers.
Klockan 10 slår butiken på Kopparbergsgatan upp sina
portar och ganska snart börjar dagens första kunder
trilla in. Det är som vanligt mycket sorteringsarbete
som behöver utföras för att få ordning på alla kläder
och prylar som skänkts och som ska ställas ut eller
hängas upp i butiken. Det är högt tempo i de olika
stationerna - slängas, återvinnas, lagas, snyggas till,
hängas upp eller ställas ut.

I vår second hand-butik som deltagare från vår
verksamhet är med och driver, står ledorden
arbete, delaktighet, hållbarhet och lärande i
fokus. Välkommen att fynda i vårt utbud!
Plats: Kopparbergsgatan 2, Malmö

Öppettider: Tisdagar kl. 10.00-15.00
Torsdagar kl. 10.00-15.00

Det är lunch, förmiddagspasset avslutas och ett gäng
som arbetat hårt rundar av förmiddagen på Furuboda.
Föredragshållaren Per från Vegonorm blir Fridas sista
kund för dagen då han spenderar sin gåvocheck.

I kassan håller Frida ställningarna. Det är hennes
andra vecka bakom disken och hon börjar känna sig
varm i kläderna.

- Tusen tack Per
för att du tog
dig tid att
komma till oss!

- Det är faktiskt lättare än vad jag trodde, säger Frida
samtidigt som hon packar ner en kunds köp, tre
blomkrukor för 10 kr och ett par gardiner för 25
riksdaler - som hittat!

Efter lunch
fylls butiken
på med ny
energi från
REDO:s
eftermiddagspass.

Frida som kommer från Trelleborg startade i REDO
för knappa månaden sedan. Tre dagar i veckan
kommer hon in till Malmö och REDO-gänget. Nu är
det kö till kassan men Frida tar köptrycket med ro.
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Furuboda Assistans instagramkonto tas
med jämna mellanrum över av assistenter
som delar med sig av sin vardag i arbetet.
16
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Följ flödet på @furubodaassistans
Text: Matilda Andin, matilda.andin@furuboda.se
Foto: Från Furuboda Assistans instagramkonto

Att följa Furuboda Assistans på instagram ger
både vardagsglimtar från livet med assistans
och livet som assistent. Dessutom bjuds det
på inblickar i vad som händer på kontoren,
nya kunskaper genom utbildningsdagar och mycket mer. Häng med!
för schemaplanering för Louise, som också är
arbetsledare för assistentgänget runt tvillingarna:
- Måste säga att det är väldigt trivsamt med varierande
arbetstider. Att jobba både dagtid, kvällstid & helg mixat
ger möjligheten att hinna med en del, samtidigt som
veckorna inte känns lika långa & upprepande.

- Nu får ni hänga med oss i två veckor framöver!
Så skriver Louise på Furuboda Assistans instagramkonto när det är dags för henne och hennes kollegor
att dela med sig av hur de har det på jobbet. Det är en
"take over" och Louise presenterar "J" och "V" tvillingbröderna som hon är assistent till. Så får vi
hänga med i deras vardag! Vi får vara med och njuta
av en stund i soffan med den ena brorsan och vid ett
annat tillfälle får vi se vad den andra sysslar med på
sin dagliga verksamhet.

»

Vi får vara med och njuta av en
stund i soffan med den ena brorsan.

Det märks lång väg att detta inte bara är vilket jobb
som helst - det är en värdefull plats som gör skillnad
inte bara för de som har det som sitt arbete, utan även
för alla oss som under dessa veckor får följa med och
fyllas av tacksamhet över de mervärden som den
personliga assistansen innebär. När det är dags att
avrunda sin "take over" på instagram delar Louise
med sig om hur hon upplever det:
- Personlig assistent är i min mening ett så väldigt fint,
värdefullt & betydelsefullt yrke. Att komma hem efter en
arbetsdag med känslan att man förhoppningsvis kunnat
göra en annan individs vardag och tillvaro bättre. Att
hjälpa till där hjälpen behövs, all form av stöttning i dess
olika situationer, eller rent av att kunna vara en vän att
luta sig mot.

På helgen är det dags för "absoluta helgfavoriten" - att
bada! Där är trivseln total. En annan gång är det dags

»

Personlig assistent är i min
mening ett så väldigt fint,
värdefullt & betydelsefullt yrke.

Jag är otroligt glad över att vara anställd & en del av
Furuboda assistans. Både jag och min familj är så oerhört
tacksamma till er på Furuboda som arbetsgivare, ALLA i
teamet inräknade.
Vilken förmån med ett arbete som detta! Och varför
inte gå in och följa @furubodaassistans på instagram
nu, om du inte redan gör det?
17
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Möjligheter mitt i livets svårigheter
Krönikör: Ida Andersson

När jag tänker på möjligheter flimrar många
människor förbi i mitt huvud. Jag tänker på Martin
Luther King som gjorde världen uppmärksam på hur
svarta i USA behandlades och som ända till sin
tragiska död aktivt arbetade för förändring, Nelson
Mandela och Desmond Tutu som trots fruktansvärda
erfarenheter av apartheid kunde förlåta och visa en
väg till försoning och upprättelse. Jag tänker på Denis
Mukwege som utsätter sig för livsfara när han retar de
styrande genom att gång på gång peka på förhållandena i DR Kongo och samtidigt fortsätter operera och
upprätta tusentals våldtagna och förstörda kvinnor,
och moder Teresa, som har gett så många utblottade
och svårt sjuka människor ett värdigt slut av livet. De
har alla drivits av en djup övertygelse om att
förändring är möjlig.
Ida Andersson är leg. logoped och arbetar med
utbildning inom Södra regionens
kommunikationscentrum. Hon har en vuxen
dotter med funktionsnedsättning.

Andra jag tänker på är de jag möter på språkcaféet.
Det är modiga människor från alla världsdelar som
alla har sin historia och anledning till att de är här. De
har flytt från krig för att de tror på möjligheten att
skapa ett tryggt liv. Andra har kommit för att utbilda
sig och arbeta så de kan stödja familjen i hemlandet.
Vid bordet sitter också jag som tror att det är möjligt
att göra en liten skillnad för några genom att vi pratar
svenska med varandra samtidigt som vi delar
erfarenheter med varandra. Jag tänker också på
föräldrar och andra, som kämpar för att deras barn
och anhöriga ska få den självklara rätten till ett gott
liv. Jag hör och läser om assistanstimmar som förvunnit, då mycket grundläggande behov av hjälp inte
räknas som nödvändigt för att få leva ett värdigt liv.

Tack vare Martin Luther King genomdrevs
lagändringar angående rasåtskillnad i USA. Tack vare
Nelson Mandela och Desmond Tutu blev det inte
inbördeskrig i Sydafrika utan en försoningskommission. Tack vare föräldrars kamp är nu
förändringar i lagtolkning om assistans på gång.
Furuboda är också ett bevis på möjligheter. Egentligen
var Furuboda ett omöjligt projekt. Ett mindre hus i en
tallskog? Men för oss som haft förmånen att möta
grundaren Ernst Skoog och hans hustru Ella och höra
om deras envisa arbete för att omvandla drömmen till
verklighet vet hur det omöjliga blev möjligt. Furuboda
idag skulle inte existera utan människor som Ernst
och Ella och flera runt dem som såg visionen och
enträget slet för att göra det möjligt för personer med
olika funktionsnedsättningar att få tillgång till
rekreation och så småningom också utbildning.

Vad har då alla dessa - från kända personligheter till
de som kämpar i det tysta utan några rubriker gemensamt? Jo, de tror på möjligheten till förändring.
De har inte levt och lever inte enkla, problemfria liv.
Tvärtom är deras liv en ständig kamp mot svårigheter,
okunskap, fattigdom, krig, funktionsnedsättning,
orättvisor, brist på mediciner och god vård, och brist
på förståelse från myndigheter. Ändå ger de ger inte
upp. Varför? Jag tror att det beror på övertygelsen om
att deras kamp ger möjlighet till förändring och det
väger tyngre än svårigheterna.

Är det kanske så att det är genom svårigheterna som
tron, viljan och kraften till att se möjligheter till
förändring växer? Jag är benägen att tro det.

•

Låt oss hjälpa varandra att se möjligheter – mitt i
livets svårigheter.
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När svaret inte får plats på pappret!
Krönikör: Martin Tengblad

På folkhögskola möts vuxna människor som vill lära.
Somliga för att livet kastat dem hit från andra sidor av
jorden och de nu befinner sig i ett sammanhang där
de vare sig förstår språket eller de sociala koderna.
Andra för att de av miljoner olika anledningar kört
slut på sina krafter och behöver omorientera sig.
Ytterligare en del för att leken, lusten och
kreativiteten inte gavs något utrymme i en traditionell
skolform.

Jag sitter bredvid en ung kvinna som har ett rutat
block framför sig och en blyertspenna i handen. Ett
mattetal håller på att lösas framför mina ögon. Ibland
stannar handen upp. Jag frågar hur hon tänker, hon
förklarar, och tillsammans försöker vi hitta en
lösning. Det är ett lyssnande, ett berättande, ett
sökande och trevande svar. Ofta håller det. Ibland
åker radergummit fram. Det är livet som utspelar sig.
Kanske är du redan bekant med den gamla berättelsen
om den kloke professorns besök hos zenmästaren?
Men den tål att upprepas. Professorn besöker alltså
zenmästaren i syfte att lära sig allt om den religiösa
visdomen som denne representerade. Och hans
kunnande var det minsann inget fel på, lät han veta, i
det att professorn omständligt redogjorde för sina
lärdomar. Inom många fält hade han studerat och
kunde titulera sig både på ena och andra viset, och
papper hade han på alltsammans, jovisst, bildad
akademiker var bara början.

Anledningarna ser olika ut, men gemensamt för dem
alla är att de öppnat sina liv för förändring. De är inga
fulla koppar (i alla fall inte särskilt länge) som inte har
plats för nytt. Inte heller är de tomma, innehållslösa
kärl som man kan hälla något hopkok i. Snarare är de
bärare av en massa kunskap och erfarenheter som de
använder i samspelet med andra och gemensamt
skapar nya upplevelser och nya insikter.
Siffrorna fyller blockets rutnät. Handen driver från
vänster till höger. Jag upptäcker det före henne, men
säger ingenting. Pappret kommer inte att räcka till för
svaret på talet. Långsamt fyller hon på decimal för
decimal, läser situationen aningen sent, parerar
genom att minska storleken på siffrorna, men blir
ändå sittande med ett lika-med-tecken när det inte
finns mer att skriva på. Hon liksom rycker till när det
går upp för henne och hon ser frågande upp på mig.

Mästaren lyssnade tålmodigt på sin gäst och lät
samtidigt duka fram för te. Medan professorns ord
fyllde rummet (för tala, det kunde han) så fyllde
Mästaren koppen med hett vatten. När koppen fyllts
till bredden så slutade han inte att hälla utan lät
vätskan rinna över och ut på fatet och bordet som de
satt vid. När professorn såg detta så kom han av sig i
sin monolog och utbrast bestört:

- Skriv på bordet, säger jag, och skrattar. Hon skrattar
också. Och skriver på bordet. Det är väl så det är, inte
sant? I trevandet och sökandet, i lärandet och
växandet, i förundran och tvivel… att svaret är större
än blocket jag antecknar i. Annars är det ett för enkelt
svar. Det är som sig bör. Det är livet som utspelar sig.
Och då får man skriva på bordet!

- Stopp! Sluta hälla vatten, koppen är redan full!
Mästaren mötte hans blick och svarade:
- Du är som koppen. Du har kommit hit, full av åsikter och
fördomar. Om din kopp inte är tom så kommer du inte att
lära dig något.

•

Allt lärande förutsätter att man lämnar sin
självtillräcklighet. Som vuxna förväntas vi ofta veta,
vara stabila och kontrollerade och ha lagt av med
barnsligheter. Leken är borta och frågorna och det
nyfikna undersökandet och risktagandet. Och a-haupplevelserna och ny-upptäckterna och förundran och
de heta tårarna som kommer med hisnande insikter.
Risk och rädsla ger rum för apati och leda. Men vi
önskar gestalta och ge röst åt ”en alternativ vuxenhet”.
19

FURUBODA.NU NR 1 2020

Tillsammans för delaktighet
Dags för medlemsavgift 2020
Nu är det dags att betala 2020 års medlemsavgift
för ditt medlemskap i Föreningen Furuboda!

Nytt år och nya möjligheter. Många sätter

sina årsplaner under jul- och nyårsledigheten.
Att ta sig vidare till nästa spännande
utmaning är en vanlig del av detta. Så även
för våra deltagare.

För mer information om hur du betalar, se under
"Medlemsavgift 2020" nedan.

Terminen är igång och Furubodas kurser är
fyllda med glada, engagerade, nyfikna och lite
spända deltagare.

Bortse från den här informationen om du redan
betalt din medlemsavgift - eller om du inte önskar
vara medlem i Föreningen Furuboda.

Tillsammans med lärare, stödpedagoger,
assistenter och ditt stöd gör vi en insats för
delaktighet och utbildning, oavsett
funktionsförmåga. Det är fantastiskt!

Prenumerant?

Välkommen att följa Furubodas resa under 2020!
Tillsammans gör vi skillnad.

Tack för att du är med och
skapar nya möjligheter!

Furuboda.Nu är Föreningen Furubodas medlemstidning. Den skickas till dig som betalt medlemsavgift eller skänkt en gåva de senaste tre åren.
Är du inte medlem eller gåvogivare men önskar
få tidningen, kontakta oss på info@furuboda.se.
Oavsett om du är prenumerant eller inte kan du
ladda ner och läsa den på www.furuboda.org.

Medlemsavgifter & gåvor
Medlemsavgift 2020

Nu är det dags att betala 2020 års medlemsavgift till Föreningen Furuboda!

Medlemsavgiften är 120 kr per person och år. Den betalas in till plusgiro 900594-3 eller
swish 900 59 43.
Ange insättningens ändamål, samt namn och personnummer eller adress. Får du inte plats
i meddelandefältet, skicka informationen via e-post till info@furuboda.se.

Ge en gåva!

Vi är tacksamma för alla gåvor, stora som små!

Skicka in din gåva till Föreningen Furuboda på
plusgiro 900594-3 eller swish 900 59 43.
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Delaktighet och utbildning,
oavsett funktionsförmåga

Genom ditt stöd kan fler personer få chans att gå på Furuboda folkhögskola.
Din gåva gör skillnad.
www.furuboda.org
Plusgiro 900594-3
Swish 900 59 43

