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En historia med framtidstro

att stödja förändringar i samhället på längre sikt.
Historien visar många exempel på Furubodas finurlighet,
uthållighet och undanröjande av hinder.

1000-tals människor är en del av Furubodas numera
60-åriga historia. Furuboda är en mötesplats i många
olika skepnader och har betytt mycket för människor.
Många gånger har upplevelser på Furuboda fått en viktig
plats i människors hjärta, utveckling och framtid.

I det här jubileumsnumret av Furuboda.Nu får du en bild
av vad Furuboda betytt för olika personer och vad olika
insatser har betytt för att utveckla organisationen. Alla
beskriver våra ledord mötas, lära och växa på olika sätt.

Furuboda arbetar för att ge människor hopp, glädje och
framtidstro. Metoden är oftast utbildning, men även
upplevelser och tankar runt existentiella frågor. Det
handlar om människovärde, allas rätt till en plats i
samhället och ett värdigt liv. En viktig uppgift för
Furuboda är att påverka samhället att ge alla en plats.

Du som läser detta är också en viktig del i Furubodas
utveckling. Utan Furubodas vänner och medlemmar
skulle inte organisationen finnas. Utan volontärers
insatser och människors ekonomiska bidrag till verksamheten skulle historien om Furuboda tagit slut för länge
sedan. Därför vill jag tacka dig för du är en del av
Furubodas stolta historia.

Under dessa 60 år har mycket hänt i samhället och många
lagar tillkommit som underlättar delaktighet för personer
med olika funktionsnedsättningar. Det är vi glada för
men vi har ännu mycket kvar att kämpa för.

Tack för ditt viktiga stöd! Tillsammans vi ser fram emot
många betydelsefulla år framåt!

Furuboda har präglats av att se möjligheter både i det lilla
och stora. Ena gången kan problemet vara att få in en
rullstol i bussen och en annan gång att påverka politiker
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dare en ganska stor matsal, som också fick fungera som sam
lingssal, kök med utrustning som storkök, ett hobbyrum samt två
övriga utrymmen, som vid behov kunde användas som sjukrum
m.m. Det mesta, för att inte säga allt, är nu ombyggt. Men tre
saker finns kvar sen den första tiden. Det är den södra gaveln i
gråsten liksom den stora skorstenen och den öppna spisen också
den helt i gråsten. Den stenen var vi några stycken och plockade
fram i ett stenbrott i Olseröd. Sedan forslades den med lastbil till
Furuboda. Om det var jobbigt att plocka fram denna gråsten så
var det sju resor värre att mura upp den. Det gick inte att mura på
vanligt sätt som med tegel. Man måste först göra en form av pla:.'1kor och endast lägga en rad sten i taget, som sedan fick torka ett
dygn, innan nästa lager kunde läggas på. V år murare Oskar An
dersson gjorde ett fantastiskt tålamodsprövande arbete. Det blev
ett verkligt monument som står sig än i dag efter många år. Några
10 tal meter från huvudbyggnaden uppfördes en betongbunker
som inrymde torrdass, 5 för flickor och 4 för pojkar plus en urin
oar.
På varje logement fanns ett tvättställ. Vatten fick vi från egen
brunn som medelst hydrofor pumpades fram. Att finna vatten
var ingen svår sak, var helst man slår ner ett rör i marken med
silspets, så får man vatten på cirka 3 meters djup. Ganska bra
vatten, som fick godkänt av hälsovårdsmyndigheten. I förhållan
de till vad vi haft tidigare i det gamla missionshuset, så tyckte vi
nog att vi var mycket nöjda, ja helt enkelt storbelåtna vid invig
ningen av den nya ungdomsgården andra söndagen i advent 1960.

Moomsteatern senast i raden av stipendiater

ÅRETS STIPENDIEMOTTAGARE - OCH TIDIGARE

13-15

Det var så det började...
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INVIGNINGEN

Som alltid vid invigningar var det mycket arbete in i sista minu
ten. Målningen var ju sista momentet. Det blev många sena nät-
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ter innan allt var färdigt. All städning var inte minst arbetssam
samt all övrig förberedelse .med kaffe och bak.
Så kom då söndagen med ett fruktansvärt snöoväder. Många
vägar var blockerade så det var endast ett fåtal inbjudna gäster
som kunde ta sig till Furuboda.
Bjudna var, förutom kommunala representanter, leverantörer
och större gåvogivare. Representanter från olika kyrkor och sam
fund var också inbjudna. Trots ovädret var det ändå några gäster
som trotsade snöyran och kom. Alla gratulerade till det lyckade
resultatet. Jag minns särskilt en talare som travesterade ett utta
lande av Winston Churchill: "Hur har så få kunnat göra så myck
et för så många".

Ernst håller invigningstalet den 2:a advent 1960

VERKSAMHETEN BÖRJAR

Så satte då verksamheten i gång i större' skala än tidigare. Junior
lägren fortsatte i ny miljö. Vi genomförde egna planerade familje37

Några glimtar från årets ovanliga Furuboda-sommar i
form av filmklipp i sociala medier.
Överst till höger: En hälsning från Helena och Annica.
Överst till vänster: Jörgen Lithell bjuder på allsång.
Nederst: Sommarkväll med Paul Skoog, flankerad av
Robert Mattson och Hampus Davinder.
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Vad uppstår ur ett vakuum?
Text: Hans Skäremo, hans.skaremo@furuboda.se
Bild: Furuboda

Sommarens korta kurser, som vi brukar erbjuda på Furuboda i Yngsjö,
tvingades i år ställas in med anledning av corona. Vi är många som har
saknat dessa underbara veckor och längtar till att kunna ses igen.
Samtidigt blommade en kreativitet fram i det vakuum som uppstod.
krafter. Men, om det ena laget tappar ork och inte
orkar sätta mot lika mycket rubbas jämvikten och hela
dragkampslinan med båda lagen kommer att röra sig
åt det håll det starkare laget befinner sig.

Vakuum är per definition ett tillstånd med väldigt lågt
energiinnehåll. Det låter kanske krångligt och de
flesta skulle nog säga att det är ett undertryck eller
ingenting. Och ett bra vakuum är just precis
ingenting, en avsaknad av partiklar och därmed
energi. En intressant sak med den vardagliga världen
och samhället vi lever i, är att den kan förklaras i
naturvetenskapliga termer. Eller i alla fall speglas med
den vokabulär som används inom naturvetenskapen.
Låt oss kalla det för humanistisk naturvetenskap.

I och med att vi fick ställa in sommarverksamheten
skapades det ett tomrum. En jämvikt rubbades och
som en följd av naturlagarna har det till viss del fyllts.
Då rakt inte något som skulle kunna ersätta
sommarverksamheten men jag vill lyfta några goda
exempel på kreativitet. En kreativitet som många
gånger finns under ytan men som i vardagslunken,
och i förträngningen av allt annat som ska göras inte
alltid kommer fram. För att ta en analogi till: alla ni
som rensat i trädgården vet att när ny yta frigörs
kommer omedelbart den att intas av någon växt som
allt för ofta kallas ogräs. Mest för att det inte var det
som önskades men att ytan fylls är oundvikligt.
Kontentan är den, att skapas det ett vakuum kommer
det omedelbart att fyllas.

»

Det är första gången på 56 år
som det inte har varit någon
sommarverksamhet på Furuboda.

Det är ett allvarligt problem hela världen har att ta
hänsyn till nu i samband med coronapandemin och
verkligen inget att skoja med. Men en frukt av allt
arbete som gjorts på Furuboda under våren i samband
med omställningen till en säker skolgång är att det
fötts något nytt. Riktigt trist och ett riktigt bakslag
för föreningen är förstås att vi fick ställa in
sommarverksamheten. Det är första gången på 56 år
som det inte har varit någon sommarverksamhet på
Furuboda. Men det är en realitet vi står inför och på
det hela taget har vi mötts av förståelse för vårt
handlande. Alla i samhället måste dra sitt strå till
stacken.

»

Då coronan slog till och vi
förstod att det var skarpt läge, gick
alla medarbetare in i ett nytt tillstånd.

Kreativa medarbetare

Ni ska veta att under våren, då coronan slog till och vi
förstod att det var skarpt läge, gick alla medarbetare
in i ett nytt tillstånd. Undervisning anpassades till
både distans, semidistans och vanlig undervisning.
Svåra frågor och gränsdragningar fick hanteras och
det har gjorts med den äran.

Fysikens lagar

Nu till det här med vakuum. Alla statiska tillstånd i
naturen bygger på en jämvikt. Till exempel löser barn
på en gungbräda det här med jämvikt på ett smidigt
sätt. Den lättare personen sitter längre ut på brädan
med en bock i mitten och den tyngre sitter på andra
sidan lite närmre. Med lite justerande så hittar de
jämvikten. I en dragkamp kan lagen stå och dra med
oerhörda krafter utan att något lag drar iväg med det
andra. Det är för att de då drar med precis lika stora

Det har under sommaren gått ut både fysiska och
digitala hälsningar från sommarpersonalen. Det har
varit digitala sommarkvällar och det har varit
musikquiz och mycket annat. Allt detta fött ut ett
tomrum som skapats, eller rättare sagt: tomrummet
har släppt loss dessa krafter som i annat fall varit fullt
upptagna med annat. Jämvikten har rubbats.
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Musiklinjens historia
Text: Hans Skäremo, hans.skaremo@furuboda.se
Bild: Furuboda

Furubodas 60-åriga historia har gett upphov till en mängd olika initiativ av
olika slag. Att det skulle startas en högskoleförberedande musikkurs var
det nog inte många som kunde gissa i föreningens barndom, och för den
skull inte heller för bara tjugo år sedan. Mathias Tofte, tidigare kursledare
som också var med och startade Musiklinjen, berättar om hur det gick till.

Mathias Tofte på utescenen under
skolavslutning på Furuboda 2019.
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Mathias Tofte är själv utbildad på folkhögskola och
har sedan byggt på med Musikhögskolan i Malmö - en
väg som inte är helt ovanlig bland dagens musiklinjedeltagare på Furuboda. Mathias huvudinstrument är
bas och bredvid sitt jobb som kultursamordnare i
Höör på kulturhuset Anders är han en flitigt anlitad
basist i landet. Mathias lämnade Furuboda sommaren
2019 efter fullbordat verk.

- Jag vet inte om det gick helt rätt till fackligt, men vi blev
en mycket bra grupp som började, fortsätter han.
Det blev nästan 15 år som kursledare och lärare i
Musiklinjen. Då kan man undra: Hur har Musiklinjen
påverkat honom?
- Oj, hur svarar man på en sådan fråga? Om jag skulle
sammanfatta det hela kort så är det att det gett mig en
gigantisk erfarenhet. Många människor har passerat,
kreativa människor och jag har haft fantastiska kollegor.
Jag har lärt mig mycket om administration och inte minst
flytten till musikens hus var ett stort projekt som jag lärde
mig mycket av. Även att organisera evenemang och ordna
med artistbokningar har varit en nyttig erfarenhet. Man
kan säga att jobbet har varit en utbildning för att bli en
multikonstnär. Jag har fått en ovärderlig kunskap och haft
fantastiska möten med ett brett spektrum av människor. En
kul nivå att jobba på.

Men varför finns en musikutbildning på Furuboda?
För dryga 15 år sedan var Mathias och spelade på ett
sommarläger på Furuboda, bland annat med Emanuel
Sandström som var son till dåvarande kommunikationschefen. Historien är den att Mathias då ska ha
yppat att “här skulle det ju finnas en musiklinje”.
Någonstans landade denna kommentar, för hösten
2004 fick han frågan om han ville vara den som
sonderade terrängen för en musiklinje.

»

Lyckliga omständigheter skapade ny utbildning

Vid den här tiden hade folkbildningsrådet påtalat att
skolan behövde bredda sig då kursutbudet var väldigt
smalt. När Mathias anställdes i januari 2005 fick han
kort och gott i uppdrag att starta en musiklinje, med
allt vad det innebar: Köpa in utrustning, kontraktera
lärare och inte minst värva deltagare till kursen. Det
var mässor, besök på skolor och spelningar. Hösten
2005 startade sedan Musiklinjen på Furuboda.

Är det så här bra våra
deltagare verkligen är?
Japp, det är de!

Det måste ha hänt många roliga saker under åren.
Några highlights?
- Det är många roliga och fantastiska saker som har hänt
genom åren, säger Mathias. Om man tänker att jag träffat
20 nya deltagare varje år i 14 år så blir det 280 personer och alla möten med människor ger något. Då har jag ändå
inte räknat in alla kollegor och övriga deltagare på skolan
och sommarkurser. Men en riktigt häftig grej jag var med
om var när Sveriges Radio P4 var här och spelade in när
våra deltagare hade en konsert. Deltagarna spelade svängig
men ganska svår musik och när jag kom in i bussen och
fick höra det fantastiska ljudet som de lyckas göra med så
bra utrustning slogs jag verkligen med häpnad. Är det så
här bra våra deltagare verkligen är? Japp, det är de! Men det
var också en legendarisk ljudtekniker som jobbade.

Att starta en musiklinje som nyutexaminerad

Att bygga något nytt är inte så lätt och Mathias
berättar att det var mycket "trial and error".

- Som väl var hade jag gått på musiklinjen på Sjöviks
folkhögskola 1997-1999. Från den tiden hämtade jag mycket,
och det är ju onödigt att uppfinna hjulet om igen, säger
Mathias.
Sedan handlade det om att få till ett bra kollegium och
då var det i den närmaste omgivningen, vänner från
Musikhögskolan bland annat, som han hittade sina
medarbetare.

Att gå vidare

- Allting har sin gång och tiden var mogen. Samma grejer
började snurra, jag ville inte att saker skulle upprepas,
berättar Mathias.
- Jag har idag ett annorlunda jobb, men erfarenheten från
Furuboda finns kvar. Ljud och ljus, organisation och
administration men i en annorlunda form. Jag är
fortfarande en allkonstnär, skrattar han.

Deltagare i Musiklinjen bjuder på
konsert från Musikens hus balkong.

Vi önskar Mathias lycka till på sitt nya jobb och
samtidigt som vi saknar honom ser vi med glädje hur
nya musiklärare sätter sin prägel på kursen idag.
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En sommarfin Elisabet Svahn
(då Lennartsson) på Furuboda
i början på 1990-talet.

Mer om Elisabet
Namn: Elisabet Svahn
Ålder: 37 år

Bor i: Rimforsa

Sysselsättning: Folkhögskollärare på
Liljeholmens folkhögskola

Intressen: Hiphop-älskare, springer
gärna långlopp, har ett kärleksförhållande till folkbildning i allmänhet
och folkhögskola i synnerhet och är
varmt troende kristen.
8
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Porträttet: Elisabet Svahn
Text: Matilda Andin, matilda.andin@furuboda.se
Foto: Privat

Som barn sprang Elisabet runt på Furubodas anläggning om somrarna
och "snyltade" på sommarlägren. Engagemangen och relationen till
Furuboda har skiftat genom åren sedan dess, men kärleken hit består.
Elisabet Svahn är sedan några år tillbaka "skåning i
exil" sedan hon flyttat till samhället Rimforsa, i
Östergötland. Där bor hon tillsammans med sin man
Christian och deras tre pojkar.

få vara med och tänka strategiskt kring alla olika viktiga
frågor som Furuboda stått inför. På årsmötet i år lämnade
jag styrelsen eftersom det är svårt att få ihop med intensivt
familjeliv just nu - men jag ser fram emot att fortsätta
hålla kontakten och dela livet med Furuboda!

Furubodas vision "Självständiga och ansvarstagande
människor med full delaktighet i ett öppet och
tillgängligt samhälle". Låt oss börja med att ta reda på
vad Elisabet tänker om den:

Nu firar Föreningen Furuboda 60 år och i det här
jubileumsnumret av tidningen ser vi tillbaka över
olika delar av vår historia. När Elisabet tänker tillbaka
på "sina" år genom Furubodas historia och relationen
hit blir hon märkbart berörd. Det har spelat en stor
betydelse för henne.

- Det är något som är värt att kämpa för! Åh, vad viktigt
det är!

»

Barndomens Furuboda

Furuboda har varit en del av Elisabets liv ända sedan
hon var liten. Elisabets pappa, Jörgen Lennartsson,
var under många år rektor på Furuboda och familjen
bodde i princip granne med anläggningen i Yngsjö.
Denna tid har skapat många goda minnen:

Furuboda har gjort något med
min människosyn.

- Furuboda har gjort något med min människosyn. Att
varje människa har samma värde, har rätt att få komma
till tals och har en viktig plats att fylla - det är självklart på
Furuboda. Och det synsättet är jag tacksam för att ha
fostrats med. Furuboda rymmer också mycket livsglädje och
frihet. Jag minns att en nära vän som jag känt i kanske fem
år som jag tog till Furuboda och därefter sa hon: "Nu förstår
jag varför du är som du är! "

- Jag tillbringade min barndom på Furuboda. På somrarna
sprang jag och Paul Skoogs döttrar - vi är jämngamla runt och slank med på varje läger som anordnades. Vi
snittade väl 40 "solskenstimmar" per sommar. Inga sånger
sitter så bra som "Ingenting går upp mot Furuboda" eller
"Det finns så många sköna människor". Furuboda var en
underbar plats att växa upp på!

»

Fullt med anekdoter

Genom åren har många möten ägt rum och det har
skapat en uppsjö av anekdoter om högt och lågt.

Jag tillbringade min barndom
på Furuboda. Det var en underbar
plats att växa upp på!

- Jag kommer att tänka på lägerbål i Friluftsaulan.
Sångerna och skämten och stämningen av att sitta i
furuskogen och njuta av livet och att vara tillsammans.

Åren gick och Elisabet fann sig allteftersom i nya
roller på Furuboda.

Jag minns med glädje en deltagare som var med i en lek på
scenen och ville passa på att hålla ett litet tal och började:
"Först vill jag tacka för alla dessa år..." - det var hennes
första år på Furuboda! Men det kändes nog som att hon
hade varit där alltid, för hon kände sig hemma.

- Som tonåring började jag sommarjobba - först med att
sälja glass i Strandstugan, sedan några somrar i
receptionen och därefter som lägerledare ända fram till
25-årsåldern.

Det var skratt och flams, men också nära till det
allvarsamma och hur tufft livet kan vara. Jag minns många
fina samtal i "nattcaféet" om det där djupa och viktiga. Och
så nattbaden i simhallen förstås!

En plats i styrelsen

- De senaste sex åren har jag haft förmånen att vara med i
Furubodas styrelse och det har varit väldigt spännande att
9

•

FURUBODA.NU NR 3 2020

Bli medlem!

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 00
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
Osäkerheten är fortsatt stor med anledning av

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 00 så
rättar vi till det! Där kan du även meddela din nya
adress om du flyttar.

corona-virusets spridning, både i samhället i stort och
vad gäller arrangemang och aktiviteter på Furuboda.
Tyvärr har vi tvingats att ställa in höstens brasaftnar
och Öppet hus på folkhögskolan i Yngsjö.
Se www.furuboda.org, våra sociala medier eller
kontakta receptionen för uppdaterad information
kring restaurangens öppettider och eventuella
kommande arrangemang.

Värva nya medlemmar

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

Har du betalt din medlemsavgift?

I årets första nummer av tidningen fanns inbetalningskort för 2020 års medlemsavgift. Om du vill
vara medlem men ännu inte betalat, passa gärna på att
göra det nu! Det går bra att betala in medlemsavgiften
till plusgiro 900594-3 eller swish 900 59 43 - och kom
ihåg att notera att det gäller en medlemsavgift, samt
namn och personnummer eller adress.

Tack för ditt stöd!
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På gång hösten 2020

En ovanlig tid

Med anledning av aktuell situation kring fortsatt
spridning av corona-viruset är höstens brasaftnar
och folkhögskolans Öppet hus i Yngsjö inställda.
Höstens brasaftnar äger ändå rum - men i digital form!
Den 9 september, 14 oktober & 11 november kl. 19.00 bjuder
Paul Skoog på sång och gemytlighet i våra sociala medier.
Välkomna!

För uppdaterad information om eventuella kommande
arrangemang och öppettider i restaurangen, håll utkik på
www.furuboda.org, sociala medier eller kontakta receptionen.
Telefon: 044-781 46 00
E-post: info@furuboda.se
Följ oss på sociala medier!

Furuboda folkhögskola

@furubodafolkhogskola

OBS! Informatione

n nedan är osä
anledning av si
ker med
tuationen kring
corona viruset. Kontakt
a oss för aktue
ll information .

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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Moomsteatern senast i raden av stipendiater
Text: Matilda Andin, matilda.andin@furuboda.se

I tjugo års tid har Furuboda årligen delat ut stipendium ur Ernst och Ella
Skoogs stipendiefond som en erkänsla för insatser inom folkbildning, kultur
eller rehabilitering i samklang med föreningens vision och uppdrag.
Här är alla stipendiater!
Vilken är din favorit?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 Moomsteatern

Årets stipendium tilldelas
Moomsteatern, som arbetar
med skådespelare med funktionsvariationer integrerat med skådespelare utan diagnoser,
på lika villkor. De anställer skådespelare med funktionsnedsättning på samma villkor som andra professionella
skådespelare. De jobbar med teater, inte med omsorg.
Det innebär att skådespelare med intellektuella hinder får
möjlighet att fokusera på och utvecklas inom sitt yrke.
Utdelningen av stipendiet kommer att ske under hösten.
Se www.furuboda.org för mer om när och hur!

2019

Sten Hallonsten

2018

Elaine Eksvärd

2017

Jonas Gardell

2016

Jörgen Lennartsson

2015

Elisabeth Sandlund

2014

Åsa Hagberg

2013

Mikael Fredriksson & Alexander Öhgren

2012

PA Ydrefelt

2011

Bengt Roslund

2010

Tomas Sjödin

2009 Jonas Helgesson
2008 Kent Nilhag

Ur stipendiemotiveringen: Bengt Roslund har som författare och
producent skildrat människor med olika förutsättningar i livet
på ett varmt och respektfullt sätt. Han var tidig med att sprida
kunskap och öka förståelsen inom funktionshinderområdet.
[...] Bengt Roslund var också en stor förespråkare till att
Furuboda skulle bli egen folkhögskola.

2007 Svea Nilsson som representant för alla volontärer
2006 Britt-Marie Karlsson & Elisabet Jalmerot
2005 Mikael Andersson
2004 Maria Wiell
2003 Gunilla Åkesson
2002 Arne Fritzson
2001

Curt Karlsson

2000 Ernst Skoog

Stipendiets instiftare och
förste mottagare Ernst Skoog
skakar hand med 2004 års
stipendiat Maria Wiell.
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Ur stipendiemotiveringen: Maria Wiell har i
många år varit starkt engagerad för ett samhälle
för alla, där människors lika värde förutsätts och
respekteras. Maria har efter många års medarbetarskap i Föreningen Furuboda, ordförandeskap i Sveriges Kristna Handikappförbund, ideellt flerårigt engagemang i De Handikappades Riksförbund lokalavdelning Kristianstad,
anställningar i Svenska Missionsförbundet centralt och lokalt kraftfullt lyfta fram människor med
funktionshinder och deras möjlighet
till engagemang inom samhälle,
kyrka och samfund.

						

Det var så det började...
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FURUBODA
UNDOMSGÅRD BÖRJAR AT
FURUBODA YNGSJÖ
Hur beskrivs Furubodas uppstart
bäst? Med grundaren och pionjären Postadress: 296 86 Åhus BYGGAS
Besöksadress: Furubodavägen 247,
Redan
tidigt på våren 1960, innan snön var riktigt smält, bö
Ernst Skoogs egna ord såklart! Följ
296 92 Yngsjö
första
förberedelserna
för bygget. Det gällde att fälla
dom
med på en resa till vad som hände
Telefon: 044-781
46 00
tallar
som fanns på tomten där bygget skulle stå. Frivilliga
1960 - i Furubodabyggets början!
Våra verksamheter i Yngsjö

ter• började
rycka
Det var både ungdomar och pensio
Ett tiotal
långain.
folkhögskolekurser
"Redan tidigt på våren 1960, innan snön var riktigt
Någon
med häst körde fram stockarna till farba
• Ettsmåbrukare
tiotal korta folkhögskolekurser
smält, började dom första förberedelserna för bygget. Vid
• förfrågan
Samverkanskurser
hos Sågverket i Degeberga lovade dom att
Det gällde att fälla dom tallar som fanns på tomten
• Projektverksamhet
stockarna
alldeles gratis. Det var en lång karavan med hästa
• Restaurang
där bygget skulle stå. Frivilliga krafter började rycka
vagnar
som en tidig vårmorgon startade resan till Sågve
• Studiebesök
in. Det var både ungdomar och pensionärer. Någon
enmer!
resa på 15 km. Halva dagen tog det för Sågv
...och mycket
småbrukare med häst körde fram stockarna till farbar Degeberga,
attIntresserad
förvandla av
stockarna
till
användbart
virke. Framemot kv
väg. Vid förfrågan hos Sågverket i Degeberga lovade
någon av
våra
långa kurser?
Kontakta
dagskolkansliet,
låg timret e-post
vackertfhsk@furuboda.se
uppstaplat på tomten vid Fu
dom att såga stockarna alldeles gratis. Det var en lång samma
karavan med hästar och vagnar som en tidig
da.eller tel. 044-781 46 36.
vårmorgon startade resan till Sågverket i Degeberga,
Mat
& möten
Nästa
moment var att börja gräva grund och källare. Et
en resa på 15 km. Halva dagen tog det för Sågverket
För information om aktuell situation gällande
och
tidskrävande arbete helt med handredskap och skottk
eventuella öppettider och bokningsmöjligheter,
att förvandla stockarna till användbart virke.
Framemot kvällen samma dag låg timret vackert
uppstaplat på tomten vid Furuboda.

är du välkommen att kontakta oss.
E-post: info@furuboda.se
Telefon: 044-781 46 00

Nästa moment var att börja gräva grund och källare.
Ett hårt och tidskrävande arbete helt med
handredskap och skottkärror. Några hade tillfälle att
arbeta på dagarna, i synnerhet pensionärer. Många
jobbade på kvällarna efter det ordinarie arbetets slut.
Det var en fin gemenskap. Kvinnor i bygden kom och
kokade kaffe i en liten röd stuga, som fortfarande
finns kvar på Furuboda, och lagade ibland också mat
åt dom som jobbade hela dagarna.

Så småningom var det dags att börja mura grunden.
En blåsig vårdag var vi tre personer samlade, när
Furuboda byggs!
murare Oskar Andersson från Åhus lade den första
Både äldre och
stenen till grunden. Jag minns det så väl. Han tog upp
Byggnaden bö1jar ta form, här jobbar man
,nedkrafter
matsalen.
yngre
sin slitna portmonnä, letade rätt på en tvåkrona och la
ställde upp när
den i murbruket där hörnstenen skulle läggas. Enligt
gården började
34
uppföras. Här
gammal god murarsed skulle det bringa lycka och
arbetas det med
välgång åt det påbörjade bygget. Så knäppte vi tre våra
matsalen.
händer och bad till Gud om Hans välsignelse över
arbetet. Ingen kunde då ana vad framtiden skulle bära
i sitt sköte. Kanske var det bra att inte veta, för då
hade vi säkert inte fortsatt. Detta med tanke på den
brist på teoretiskt kunnande som i synnerhet gällde
mej själv."
- ur boken "Det var så det började" av Ernst Skoog.
Intresserad av att köpa den? Kontakta Furubodas reception!
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Det var så det började... i Malmö & Kristianstad
Text & foto: Erik Lindell
Erik arbetade på Furuboda 2006-2019 och är idag näringslivsutvecklare på Region Skåne.

En liten trång lokal i Malmö, tre mindre rum och ett pentry med hoplånade möbler, två lärare i tjugoårsåldern - Sofie och Caroline - och ett
tjugotal ungdomar som av olika anledningar lämnat gymnasiet utan
fullständiga betyg.
Så kom jag till Furuboda och dess begynnande
verksamhet i Malmö, som ganska snart även innefattade en liknande verksamhet också i Kristianstad.
Grunden var en verksamhet som försökte möta
ungdomar där de befann sig just nu och med hjälp av
coachande samtal, ämnesstudier och en fast punkt i
livet få dem tillbaka till skola eller ut i arbetslivet. På
många sätt liknade verksamheten de i folkhögskolesammanhang idag väletablerade Studiemotiverande
folkhögskolekurserna, men lite mindre uppstyrt och
betydligt friare i sitt upplägg och handlingsutrymme
för både oss lärare och för deltagarna. En rolig tid!

Furubodas dåvarande direktor Jörgen Lennartsson,
såg ett behov att både bredda och nå nya målgrupper
för Furubodas verksamhet. 2006 utökades
verksamheten och bland andra jag anställdes.

»

Den första tiden präglades av
en gör-det-själv-anda som både var
lärorik och lite frustrerande.

Den första tiden präglades av en gör-det-själv-anda
som både var lärorik och lite frustrerande. Sannolikt
inget arbetsförhållande som erfarna och väletablerade
lärare hade gillat men samtidigt något lärorikt och
uppbyggligt som jag tror alla vi som arbetade några år
i denna anda har med oss och har haft stor nytta av i
våra fortsatta liv. Att ena stunden stötta någon att
klara matten eller förbereda sig på Högskoleprovet,
för att i nästa stund skruva ihop möbler eller sätta upp
gardiner, var och är utvecklande!

Det som idag är Furuboda folkhögskola i Malmö
respektive Kristianstad startade 2005 som en
pilotverksamhet av Leif Berg som, tillsammans med
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

Samtidigt som verksamheten präglades av denna gördet-själv-anda och i mångt och mycket var en flytande
ö, ganska oberoende av Furubodas övriga verksamhet,
så växte omfattningen och antalet anställda både i
Malmö och Kristianstad. Samarbetet med Kristianstads kommun fördjupades och i Malmö startades
ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) i samarbete
med Arbetsförmedlingen och Svenska kyrkan. Under
en period hade Furuboda till och med aktiviteter i
Uppsala, där vi tillsammans med Diakonistiftelsen
Samariterhemmet byggde grunden och skapade förutsättningar för det som idag är Uppsala Stadsmission.

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

Successivt ökade komplexiteten och ambitionerna i
det vi gjorde, nya kompetenser knöts till verksamheten med en ökad professionalisering till följd.
Förutsättningarna för hela Furuboda att arbeta med
nya målgrupper och inom nya områden började sakta
förbättras.

Adress: Blekingevägen 6, 291 54 Kristianstad

Telefon: 044-781 48 21

KRIS
TIAN
STAD
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Idag präglas Furuboda folkhögskola i Malmö och
Kristianstad av en spännande bredd där traditionella
folkhögskolekurser varvas med olika projektsatsningar. Genom kurserna och projekten möts
deltagare över kultur- och generationsgränser, men
utgör också en viktig mötesplats för människor med
olika erfarenheter både med och utan egen erfarenhet
av funktionsnedsättning. Rent allmänt har dessa 15 år
inneburit en breddning av en fantastisk verksamhet
som då, 2005, var otänkbar.

FURUBODA MALMÖ

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

Våra verksamheter i Malmö

•
•
•
•
•
•

»

Det är roligt att tänka tillbaka
på denna tid, på alla människoöden
och livshistorier som jag fått ta del av.

•

I Malmö finns ett 30-tal anställda som årligen möter
cirka 400 deltagare. Även i Kristianstad jobbar idag
runt 30 personer och dit kommer årligen runt 400
deltagare. Flera av kurserna och projekten genomförs
i såväl Yngsjö som i Malmö och Kristianstad. Personal
och deltagare rör sig mellan verksamhetsorterna.

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

Furuboda Second hand

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 har med andra ord hänt en hel del sedan 2005 och
det är roligt att tänka tillbaka på denna tid, på alla
människoöden och livshistorier som jag fått ta del av.
Hur gick det till exempel för den äldre timide iranska
mannen som en fredagskväll ringde mig och var
bekymrad, orolig och stressad? Vi hade hjälpt honom
till sitt första jobb i Sverige och nu hade han fått sin
första löneutbetalning. Tyvärr hade han råkat få 12
månadslöner utbetalt istället för en och nu var han lite
rädd - hade han gjort något fel? Naturligtvis inte, och
tillsammans så löste vi detta.
Alla andra deltagare och mina fantastiska kollegor!?
De finns ju också där ute också, utspridda som
maskrosfrön, bra på det de gör, formade i Skånes världens? - bästa plantskola.

Ett härligt gäng
medarbetare runt år 2010

Tack för detta, Furuboda!
Gör-det-själv-anda på högvarv i
Furubodas första lokaler i Malmö

15

Övre bilden: Furuboda Assistans ledning vid
starten 2005 - verksamhetsledare Magnus
Johansson och samordnare Malin Persson.
Nedre bilden: Den första kunden Josef
Eriksson - med pappa Gösta i bakgrunden
- anlitar fortfarande Furuboda Assistans.
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Historien bakom Furuboda Assistans
Text: Magnus Eriksson, styrelseordförande Furuboda Assistans
Foto: Furuboda Assistans

Furuboda Assistans styrelseordförande Magnus Eriksson tar oss
med på resan från de första idéerna till en växande verklighet.
Furuboda Assistans AB. Föreningens insatta aktiekapital på 100 000 kr blev på så sätt "risken" och
Furubodas övriga verksamheter skulle genom bolagsformen inte komma till skada om satsningen på ett
assistansbolag misslyckades. Med facit i hand kan vi se
att den farhågan var helt obefogad. Sedan bildandet
2005 har bolaget varje år kunnat lämna ett betydande
bidrag till föreningens verksamhet, särskilt värdefullt
då de offentliga bidragen till den successivt minskats.

Furuboda har i det vi kallar "Furuboda-andan" ett
möjlighetstänk. Som att problem är till för att lösas,
hinder för att undanröjas och brister för att åtgärdas.
Många deltagare har i Föreningen Furubodas
verksamheter under de 60 åren fått uppleva att det
omöjliga har blivit möjligt på Furuboda eller tack vare
Furuboda. Myndighetspersoner har mött medarbetare
från Furuboda som outtröttligt påpekat behov och
drivit processer för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som ”självständiga och
ansvarstagande människor med full delaktighet i ett
öppet och tillgängligt samhälle”, som det står i
Föreningen Furubodas vision.

»

Ekonomin var således en knäckfråga när styrelsen
fattade sitt beslut 2005, men frågan varför just
Furuboda skulle starta en assistansverksamhet var än
mer prioriterad. Den erkänt stora kompetens och
erfarenhet som fanns - finns! - i Furubodas
organisation, många i målgruppen för LSS-reformen
med erfarenhet från Furuboda, det starka varumärket
Furuboda är exempel på att "varför" blev "därför" i
styrelsens beslut. Ett beslut som formulerades som att
Furuboda Assistans målsättning är att ha mer nöjda
kunder än andra assistansanordnare.

Problem är till för att lösas,
hinder för att undanröjas och
brister för att åtgärdas.

Det var i den här miljön som flera idéer växte fram i
början av 2000-talet om att Furuboda skulle vara en
resurs för personer med funktionsnedsättning i livets
olika skeenden. Det fanns ett ”från vaggan till
graven”-tänk. Styrelsen i föreningen fattade under den
här perioden flera stora beslut, som att starta
Musiklinjen i folkhögskolan, öppna en gymnasieskola
i Kristianstad och också en verksamhet som
assistansanordnare. LSS-reformen (Lagen om stöd
och service för vissa funktionshindrade) som infördes
1994 öppnade upp för detta.

Välsignad verklighet

Kvalitet i utförandet av assistansen har varit och är en
ledstjärna för verksamheten. Detta har utan tvekan
varit ett viktigt skäl för våra kunder att välja Furuboda
Assistans. Josef Eriksson, vår första kund, flyttade med
sin familj från Malå till Skåne, där möjligheten till
assistans hos oss var en viktig pusselbit i familjens
beslut.

Motsträvig styrelse

Efter första hela verksamhetsåret 2006 hade 6 kunder
valt oss för sin assistans. Vid det senaste årsskiftet var
antalet 72, som gett oss det förtroendet. Den totala
omsättningen ökade under samma period från 6 mkr
till 137 mkr. En fantastisk tillväxt och utveckling.

Dåvarande direktor Jörgen Lennartsson drev frågan
om assistansen målmedvetet. En visionsgrupp besökte
andra assistansverksamheter och brukare på olika håll
i landet för att se och lära. Jörgen behövde starka
argument för att få en något motsträvig styrelse att
förstå och att fatta rätt beslut. Enighet om behovet
och Furubodas förmåga fanns, men var det möjligt att
ta ännu en stor ekonomisk risk? Detta var bakgrunden
till att assistansverksamheten organiserades som ett
av Föreningen Furuboda helägt aktiebolag -

Jag har haft förmånen och glädjen av att få leda
styrelsearbetet i Furuboda Assistans AB sedan starten.
Tillsammans med en mycket kompetent ledning och
engagerade medarbetare kan styrelsen och alla se hur
Furuboda Assistans blivit en riktig "framgångssaga".
Eller bättre uttryckt - en välsignad verklighet!
17
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Hurra för en mötesplats genom tiderna
Krönikör: Lena Jönsson

I år fyller Furuboda 60 år! År fyllda med drömmar,
visioner, längtor, strävanden. Mycket av det har blivit
uppfyllt, en del blev mycket bättre, annat fick ha sin
tid och sedan stå åt sidan för det som var mer i tiden.
Det som har stått sig igenom åren och som bara blivit
viktigare och viktigare är Furuboda som mötesplats.
Furuboda var 15 år och jag 12 när vi möttes första
gången. Värmen och glädjen i mötet och bemötandet
och även de goda kanelbullarna fick mig att bestämma
mig för att sommarjobba där någon gång framöver.
När Furuboda var 24 och jag på väg mot 21 blev detta
verklighet. Det var en sommar full av möten med
fantastiska människor. Mötena förstorade min värld.
Sättet som var rådande på Furuboda, att se varje
människa som värdefull och viktig för sin egen skull,
tog tag i mig. Det var inte bara fina ord. På Furuboda
var det en verklighet.

Lena Jönsson har arbetat på Furuboda i nästan
25 år och är numera programansvarig för
stiftsgårdarna Åkersberg och Södra Hoka.
Bilden är från Furubodas 50-årsfirande.

Efter första sommaren följde ytterligare sju. Inför min
åttonde sommar fick jag erbjudandet att jobba året
runt på Furuboda. Ett erbjudande jag inte kunde
motstå. Jag jobbade här året runt i nästan 25 år och
hann med att fira Furuboda som 40- och 50-åring.

och Christina, Birgitta, Christer, Kjell, Julia, Isak, Gerd
och Anette, Paul, Agneta, Matilda, Annica, Margareta,
Eric, Thorvald... listan skulle kunna bli hur lång som
helst men utrymmet i tidningen är begränsat.
Det dyker upp minnen och händelser när jag tänker
på dessa bitar. Det värmer mitt hjärta och ger ett
leende som sträcker sig långt in i själen. Du har säkert
bitar du vill lägga till som betyder mycket för dig.
Tack alla fina människor som ger intryck och avtryck.

För mig är Furuboda inte bara en härlig plats i Skåne
nära till hav och tallskog. Furuboda är människorna
som präglat och präglar Furuboda genom sin närvaro
och sitt engagemang. De som berättat om sin längtan
att komma vidare, som gett idéer till utbildningar,
projekt och arrangemang.
Varje person som kommer till Furuboda, av en eller
annan anledning, blir en del av Furubodapusslet. Ett
pussel utan slut, där varje bit hakar i en annan och vi
ger och får av varandra.

Mötas, lära och växa är tre ledord för Furuboda.
Möten kan ge livskraft och inspiration. I mötet med
andra lär jag mig nya saker som gör att jag växer och
utvecklas som människa. Furuboda har varit en
mötesplats i 60 år. Tillsammans håller vi den levande.

Här kommer jag nu att nämna några av dem som för
mig har en betydande plats i pusslet. Ernst och Ella,
Elisabet, Morgan, Anca, Jörgen, Jenny, Kalle och
Lena, Lelle, Pia, Lennarth och Britta, Ingegärd, John,
Bror, Anna-Märta, Per-Ingvar, Stefan, Ingela, Malin,
Christina, Frida, Ola, Eva, Stina och Markus, Magnus,
Arne, Mikael, Kerstin, Esbjörn, Minna, Ammi, Love,
Kerstin, PeO, Tord, Adam, Susanne, Reine, Ingemar,
Evelyn, Maj, Jukka, Glenn, Leo, Akwan, Emma, Micke

Att dela med sig av budskapet om att varje människa
är värdefull och viktig för sin egen skull är vår
viktigaste uppgift! Min, din och Furubodas.

Sedan drygt tre år tillbaka jobbar jag på Stiftsgårdarna
Åkersberg och Södra Hoka. Min huvuduppgift är att
arrangera och hålla i läger, veckor och helgfirande. Ett
jobb som jag stortrivs med och där jag har stor glädje
av erfarenheterna från Furuboda. Att arrangera
mötesplatser är betydelsefullt.
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Förvärvade förutsättningar
Krönikör: Kerstin Olofsson

Den där dagen i augusti 1988 var mina ben ärligt talat
som gjorda av gelé. Vad var Furuboda? Varför var jag
där och inte på det där andra jobbet jag sökt? Vad
väntade mig här? Jag kände inte någon som satt i
rullstol, hade ingen aning alls om de svårigheter och
glädjeämnen som fanns i min nya värld. Men jag blev
snabbt varse. En deltagare som börjat på skolan
samtidigt som jag, hade problem som vi inte hade
förutsättningar att hantera. Efter bara några veckor på
nya jobbet fick jag vara med och skicka hem en
deltagare med en förvärvad hjärnskada - ett område
Furuboda inte hade kunskap om. Så hade det kanske
kunnat förbli, men istället bestämdes det att vi skulle
lära oss mer. Det var nog redan då jag insåg att detta
inte bara skulle bli ett tillfälligt arbete för min del...

Vi har möjlighet att se och arbeta med hela
människan under lång tid, vi kan fortsätta stötta den
fysiska träningen och samtidigt jobba med deltagarnas
kommunikation och inte minst - det där som inte syns
- att hitta nya strategier för att klara av livet i den nya
versionen. När minne, struktur, tidsuppfattning,
inlärning, initiativförmåga eller social förmåga har
förändrats eller försvunnit, då behövs det massor av
tid, kunskap och engagemang av omvärlden för att
hitta tillbaka till bästa möjliga liv. Det där med
långsiktighet och kontinuerligt återkommande är
viktiga ord. Ibland kan det ta flera år innan arbetet
ger resultat och där har folkhögskolan kanske sin
viktigaste framgångsfaktor: att kunna ge människor
den tid som behövs.

Redan hösten 1989 startade den första kursen för
personer med förvärvad hjärnskada. Sedan dess har
den funnits varje år, med lite olika namn och skepnad.
Kunskapen om hjärnan har formligen exploderat
sedan kursen startade. Begreppet Ej rehabiliteringsbar
återkom ofta. Nu vet vi att hjärnan har en plasticitet
och läkningsförmåga som inte var känd då och vi vet
att återhämtning kan ske långt efter skadetillfället.

I år har hjärnskadekurs 32 startat på Furuboda
folkhögskola. Jag jobbar inte alls i kursen nuförtiden,
men varje skolstart blir jag nästan lika knäsvag som
första dagen på nya jobbet 1988. Kanske inte så
mycket för egen del, men för varje ny deltagare som i
sitt tidigare liv aldrig kunnat ana att de skulle gå i
hjärnskadekursen på Furuboda. Jag tänker på alla
blandade känslor för deltagarna och deras anhöriga
och hoppas intensivt att de närmaste åren kommer att
få betydelse för
resten av deras
liv, på fler sätt
än de kan ana.
Som när en
anhörig skickade
ett filmklipp till
kursledaren i
våras, där en
Kerstin Olofsson började som
deltagare just
kurator på Furuboda 1988.
klarat något
Snart blev det andra uppdrag
ingen förväntat
- först ett projekt om att
erbjuda personlig assistans på
sig och filmen
spontant avslutas folkhögskolan, innan LSS fanns,
sedan som samordnare av
med orden:
många projekt och numera

Men situationen för de som kommer till skolan och
för deras anhöriga ser ofta ut på samma sätt nu som
då. Det handlar om en omstart av livet - med
förändrade förtecken, om att hitta sitt nya jag, att
komma till insikt om innebörden av vad som hänt och
hur det kan hanteras. De flesta anhöriga har kastats in
i en sedan tidigare helt okänd värld. Sorg, förlust och
känslan av att vara helt utlämnad blandas med
engagemang och sökande efter kunskap för att kunna
göra det allra bästa för sin anhörige.
Även om kunskapen om hjärnan ökat, är det svårt för
många skadade att få den rehabilitering de önskar. Det
är därför både med sorg och stolthet som jag tänker
att Furuboda folkhögskola år 2020 har unika
förutsättningar att erbjuda något annat än vad
sjukvård och kommuner kan. Samordnade, allsidiga,
långsiktiga och kontinuerligt återkommande insatser
för denna målgrupp efterfrågas från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och det är just detta vi kan erbjuda.

Tack Furuboda
- ni gör
mirakel!
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sedan 15 år som chef för
Kompetenscenter, med inhopp
både som rektor och ansvarig
för skolans stödpersoner.
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För en framtid - trots allt
Det är skönt. Det är något vanligt mitt i allt detta
ovanliga. Trots allt. För våra deltagare är livet viktigt.
Att få lära sig mer, spela musik och sjunga. Det kan
inget förändra.

"Den blomstertid nu kommer med lust och fägring

stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror..."
Så lät det i skolor och folkhögskolor i juni. Trots
corona. Trots covid-19. Trots social distansering.
Trots en pandemi som chockat hela världen. För
musiken, konsten, lärandet och orden kan ingen ta
ifrån oss.

Deltagarna behöver Furuboda - och Furuboda
behöver dig och ditt stöd. Så har det varit sedan
starten för 60 år sedan och så är det definitivt nu. Det
finns så mycket växtkraft som ligger och gror bland
våra deltagare och verksamheter, så mycket mer vi ser
fram emot!

Sommaren har gett oss tid att fundera över det som
hänt, händer och det som ska hända. Furubodas
deltagare har påbörjat en ny termin. Kunskapstörstiga
och nyfikna deltagare har återigen anlänt till skolan,
börjat lära känna nya klasskamrater och lärare, och
får återigen nya ovärderliga erfarenheter och
livskunskaper.

"...med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens
strålar närma, och allt blir återfött."

Prenumerant?

Tack för ditt stöd
- för framtidens skull!

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.

Gåvor & medlemsavgifter
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.

Bli månadsgivare

Genom månadsgivande går pengarna direkt dit de behövs bäst. Se www.furuboda.org
eller kontakta Monica Deger, tel. 044-781 48 02 eller e-post monica.deger@furuboda.se.

Medlemsavgift 2020

Om du vill vara medlem men ännu inte betalat, passa på att göra det nu!

Betala in medlemsavgiften till plusgiro 900594-3 eller swish
900 59 43 - och kom ihåg att notera att det gäller en medlemsavgift, samt namn och personnummer eller adress.
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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

