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Fritidsverksamheten  
i Helsingborg
Vad är Fritidsverksamheten?
Verksamheten riktar sig till dig som är 18 år och uppåt och som tillhör  
personkrets 1, 2 och 3 enligt LSS, och som är bosatt i Helsingborgs stad  
eller Bjuvs kommun. Målet är att du ska få en aktiv fritid. 

Behöver jag ha personal med mig?
Personalen inom fritidsverksamheten är till för hela gruppen när vi har  
aktiviteter. Det innebär att de inte har tid att hjälpa en enskild deltagare.  
Den som behöver mer omfattande hjälp med personlig omvårdnad/hygien, 
hjälp med att äta eller annat omfattande stödbehov ska ha boendepersonal,  
ledsagare eller personlig assistent med sig.

Är det något du saknar i fritidskatalogen? 
Har du någon idé som du vill göra? Skulle du vilja hålla i en kurs eller följa  
med på en aktivitet? Eller jobba lite extra med fritid och kultur LSS? Hör av  
dig med dina idéer och förslag till lars.palmgren@helsingborg.se eller telefon  
0723-83 45 04. 

Vill du ha snabb information om  
aktiviteterna vi har så kan du gå in på  
www.facebook.se/FritidOchKulturLss
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Nästa fritidsprogram kommer ut januari 2021!

Vad behöver jag veta?
Anmälan
Du anmäler dig till aktiviteter via telefon eller e-post på 
lars.palmgren@helsingborg.se. Kom ihåg att meddela om du har rullstol  
eller eventuella allergier. Din anmälan bekräftas via e-post om du har fått plats 
eller om aktiviteten är fullbokad. I anmälan anger du ditt fullständiga namn,  
personnummer, fakturaadress och telefonnummer där jag kan nå dig.

Avbokning
Det är viktigt att du meddelar om du inte kan följa med 
på aktiviteten. Maila eller ring Lars Palmgren på  
0723-83 45 04 (telefonsvarare finns). Deltagare som  
inte kommer och inte har avbokat sin plats får betala 
ändå. Om du avbokar dig efter sista anmälningsdag  
får du också betala.

Inställda aktiviteter
Aktiviteter kan ställas in på grund av  
sådant som vi inte kan styra över eller för  
få anmälda deltagare. Om det blir så, får alla  
anmälda besked per telefon. 

Begränsat antal platser och rullstolar
En del aktiviteter har ett begränsat antal platser. Aktiviteter där det inte står 
begränsat antal platser kommer alla med på. Detta gäller om du har anmält 
dig i tid. Platserna på aktiviteterna tar snabbt slut så anmäl dig i tid. Fritids- 
verksamheten kan inte transportera elrullstol.

Taxitider
Observera! Beställ taxi till sluttiden som står för varje aktivitet. Om du inte får 
taxi till den tiden ska du meddela fritidsverksamheten.

Kostnader
Priserna på aktiviteter utanför Helsingborg är inklusive resa. Åker du på egen 
hand till aktiviteten blir priset ett annat. Deltagare som inte dyker upp och 
som inte har avbokat sig får betala ändå. Avbokar du efter sista anmälningsdag 
får du betala ändå. 

Kontakt
Lars Palmgren,  
kultur- och fritidsledare  
E-post:  
lars.palmgren@helsingborg.se 
Telefon: 0723-83 45 04
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Helsingborgs kamratkort
Med kamratkortet kan du ta med dig en kamrat till olika  
aktiviteter som sport, bio och museum utan extra kostnad. 
Det kan vara ett bra och roligt sätt att prova nya aktiviteter när ni är två som 
delar på upplevelsen! Kortet gäller i de verksamheter som har anslutit sig och 
ibland kan särskilda regler eller tider gälla för aktiviteterna. 

Du betalar för aktiviteten eller medlemskapet i föreningen som vanligt  
och din kamrat följer med som stöd utan extra kostnad.  

Kamratkortet är till för dig med LSS-beslut och som bor i Helsingborgs  
eller Bjuvs kommun. 

Kamratkortet är ett samarbete med Fritid Helsingborg som också står  
för utbudet för verksamheterna knutna till kortet.

Själva kortet är gratis och du beställer det genom att fylla i uppgifterna  
på hemsidan eller höra av dig till Lars Palmgren. Räkna med 2-3 veckors  
väntetid för att få hem ett kamratkort. Mejla lars.palmgren@helsingborg.se  
eller ring 042-10 79 22. 

Läs mer om kortet och vilka verksamheter som är anslutna  
på helsingborg.se/kamratkortet

Helsingborgs
kamratkort

Namn: 
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Kvällsträffen
Onsdagar klockan 18:00-20:00
Välkommen till LSS Fritid och kulturs populära kvällsträffar 
på onsdagar. Under hösten kommer vi att vara på  
Jutans aktivitetshus för att få mer utrymme. 
Du kan vara med på våra aktiviteter eller komma dit bara för att umgås med 
dina kompisar. Det finns ett café där du kan handla billigt fika.

När: Vi startar höstens kvällsträffar vecka 35 (onsdagen den 26 augusti).  
Ingen föranmälan krävs!
 
Pris: I veckoschemat ser du om aktiviteten kostar något extra. Om det inte står 
något annat så är fikat den enda kostnaden.
 
Var: Jutans aktivitetshus, Västra Sandgatan 15 (Telefon 042-10 24 77)
 
Ledare: Gisela Tullgren och Sandra Sandberg från Fritid Helsingborg
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Kvällsträffen kalender onsdagar klockan 18:00-20:00  
Plats: Jutans aktivitetshus, Västra Sandgatan 15

26 augusti .................Bingo

2 september .............Musikquiz

9 september .............Allsång med Christoffer

16 september ..........Filmkväll, vi bjuder på saft och popcorn

23 september ..........Stadsbiblioteket på besök, och vi får testa roliga saker.

30 september ..........Vi gör smycken, medtag 20 kronor

7 oktober ...................Bingo

14 oktober ................Karaoke

21 oktober ................Halloweenpyssel, medtag 20 kronor

28 oktober ................Halloweendisco

4 november ..............Bingo

11 november ...........Musikquiz

18 november ...........Stadsbiblioteket på besök, och vi får testa roliga saker.

25 november ...........Filmkväll, vi bjuder på saft och popcorn

2 december ..............Allsång med Christoffer

9 december .............. Julpyssel, medtag 20 kronor. 

16 december............ Julavslutning med Eva och Bernhard
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Utomhuskonsert med 
Eva och Bernhard
Det bjuds på skön musik som vi alla känner igen. Ta med en 
god picknickkorg och njut av Eva och Bernhards musik. Vi 
håller till på baksidan av ”Gröna huset” i Råå. 

När: Fredagen 11 september 
Var: ”Gröna huset” Lybecksgatan 22.
Tid: 17.30-19.00
Pris: Gratis

Observera! Medtag egen picknick korg och filt. Anmälan senast den  
10 september. Begränsat med platser på aktiviteten. Se sidan 4 i  
detta programblad om hur du anmäler dig.

Under aktiviteten når du oss på telefon 0723 - 83 45 04.
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Musik och rörelse
Rörelse och träning där alla kan vara med! Utöver klassisk 
gympa till musik får vi också prova på annan typ av träning så 
som boxercise och styrketräning. Häng med på en rolig kurs 
under 12 veckor med rörelse och gemenskap. Du kan testa 
två gånger utan att binda dig. 

När: Tisdagar 15.15-16.00

Var: Filborna Arena, Filbornavägen 105

Kursstart: 22 september. Sista tillfället är den 8 december

Kursledare: Karin Lindgren

Pris: 350 kronor för hela terminen. Kostnaden faktureras.  
Observera, begränsat med platser.

Anmälan senast den 18 september. Se sidan 4 i detta programblad  
om hur du anmäler dig.
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Bak-Glad
Bak-Glad fortsätter under hösten! Häng med på en trevlig,  
avslappnad och lärorik kurs om bakning. Fyra torsdagar  
under höstterminen håller Mia en kurs för dig som är  
intresserad av bakning. 
Vi kommer att få lära oss att baka olika sorters bakverk där Mia lägger  
fokus på recept som är sockerfria. Det blir bakning, sammanhållning  
och glädje! Häng med på en rolig och lärorik kurs.

När:  Torsdagen 17 september .................17.00-19.00
  Torsdagen 29 oktober  ......................17.00-19.00
  Torsdagen 19 november ..................17.00-19.00
  Torsdagen 10 december ...................17.00-19.00

Var: Daglig verksamhet på Bollbrogatan 10

Pris: 125 kronor. Kostnaden faktureras.

Ledare: Mia Norrhede 

Anmälan senast den 14 september. För anmälan se sidan 4  
i detta programblad. Observera! Begränsat med platser.
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Matlagningskurs
En matlagningskurs för dig som vill lära dig att laga enkel 
husmanskost. Vi kommer att få lära oss att laga näringsrik 
mat som gör att du mår bra. Fem tillfällen under hösten  
där fokus kommer att vara på husmanskost och glädje i  
matlagningen.
När:  Tisdagen 22 september ................ 16.30-19.00
  Tisdagen 6 oktober  ........................ 16.30-19.00
  Tisdagen 20 oktober ...................... 16.30-19.00
  Tisdagen 3 november  ................... 16.30-19.00
  Tisdagen 17 november ................. 16.30-19.00

Var: Daglig verksamhet på Bollbrogatan 10
Pris: 250 kronor för hela kursen. Kostnaden faktureras i efterhand
Ledare: Anette Lundqvist och Liselott Gunnarsson

Anmälan senast den 18 september. För anmälan se sid 4 i fritidskatalogen.  
Observera! Begränsat med platser på kursen.
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Sång- och danskurs
En kurs för dig som gillar dans och musik! Vid fem tillfällen 
under hösten får vi träna på sång och dans med Fritid  
Helsingborgs duktiga fritidsledare.
Vi får testa på olika sorters danser till exempel salsa och tango, och vi  
får träna på att sjunga på Tryckeriets stora scen med musik. 

När: Varje tisdag med start den 6 oktober och avslut den 3 november.

Tid: Tisdagar 16.30-18.00

Var: Tryckeriet (HD:s gamla lokaler, Vasatorpsvägen 1B)

Pris: Gratis

Ledare: Ulf Johansson och Orlando Ahumada

Anmälan senast den 29 september. Observera, begränsat med platser.  
För anmälan se sidan 4 i detta programblad.

Arrangör: Fritid och kultur LSS i samarbete med Fritid Helsingborg
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Vandring i Skrylle  
naturreservat 
Vi tar oss till Skrylle naturreservat som ligger utanför  
Lund. Vi kommer att vandra en slinga som är cirka 15 km.  
Vandringen tar oss genom böljande rullstensåsar som är 
täckta av skog och fäladsmark. Det blir en fin vandring i  
den vackra skånska naturen. Vi tar pauser i vandringen  
och då vi äter ute med vår medhavda matsäck.

När: Lördagen den 19 september.

Samling: 8.30 utanför Idrottens hus, Mellersta Stenbocksgatan 10

Hemkomst: cirka 16.00

Pris: Gratis! Medtag matsäck och bra skor och kläder efter väder.

Anmälan senast den 17 september. Observera! Begränsat med platser.  
För anmälan se sidan 4 i detta programblad. Under aktiviteten når du oss på 
telefon 0723-83 45 04.

Foto: Jorchr
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Ullared
Häng med Fritid och kultur LSS till Ullared! Vi åker med stor 
buss och shoppar lite. Du kanske kan vara tidigt ute och köpa 
julklappar till dina nära och kära? Missa inte att hänga med 
på denna roliga utflykt!

När: Fredagen 9 oktober

Var: Samling vid fontänen på Idrottens hus, Mellersta Stenbocksgatan 10.

Tid: Samling 7.45. Bussen avgår 8.00.

Hemresa: 16.00 från Ullared. Beräknas vara hemma cirka 17.30.

Kostnad: 150 kronor. Kostnaden faktureras i efterhand.

Anmälan senast den 7 oktober. Observera, begränsat med platser på  
aktiviteten. För anmälan se sidan 4 i detta programblad. 

Foto: Tom Bengtsson



16 Under rådande omständigheter kring covid-19 så tas ett  
beslut 10 dagar innan aktiviteterna om de kan genomföras.

Evigt ung på  
Stadsteatern 
Vi går och ser pjäsen Evigt ung på Stadsteatern. Evigt ung är 
en musikteaterföreställning full av rock´n´roll, humor och 
mänsklig värme om åldrandet och om att längta efter kärlek, 
sex och party när andra tycker att du borde stanna hemma 
framför tv:n.

När: Torsdagen 15 oktober

Tid: Återkommer senare med tid.

Pris: Cirka 180 kronor per biljett. Kostnaden faktureras i efterhand.

Anmälan senast den 12 oktober. Observera, begränsat med platser på  
aktiviteten. För anmälan se sidan 4 i detta programblad.
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Skapande verkstad
Tycker du om att måla och skapa? Gillar du att vara kreativ? 
Då ska du anmäla dig till Skapande verkstad på Jutan. Vid  
fyra tillfällen under hösten får du möjlighet att skapa i  
olika former. 
Plats: Jutans aktivitetshus, Västra Sandgatan 15
Pris: Gratis. 
Ledare: Gisela Tullgren

Program:
Torsdagen 8 oktober, klockan 16.00 - 18.00: 
Vi målar på textil.   

Torsdag 22 oktober, klockan 16.00 - 18.00: 
Vi skapar i lera.

Torsdag 12 november: 
Vi gör decoupage på olika dekorationsföremål.

Torsdag 3 december
Vi målar en tavla tillsammans.

Anmälan senast den 5 oktober. Observera, begränsat med platser på kursen
För anmälan se sidan 4 i detta programblad.

Arrangör Fritid och kultur LSS i samarbete med Fritid Helsingborg.
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Allsång på Jutan!
I höst så fortsätter Eva och Bernhard att komma till Jutan för 
att spela och sjunga för oss. Vi bjuds på skön musik och 
gamla klassiker som vi får sjunga med i. Anmäl dig till två 
härliga eftermiddagar med skön allsång och glädje!

Var: Jutans aktivitetshus, Västra Sandgatan 15
När: Lördagen 17 oktober och lördagen 21 november
Tid: 14.00-16.00
Pris: 50 kronor (Kaffe och kaka ingår) Betalas på plats. 

Anmälan senast den onsdagen 14 oktober till det första tillfället och den 
18 november till det andra tillfället. Observera, begränsat med platser!  
För anmälan se sidan 4 i detta programblad.

Arrangör: LSS fritid och kultur i samarbete med Fritid Helsingborg
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Freja – forumteater om 
sex och relationer
Nu får du en ny chans att träffa Teater Reagera på Jutan!  
Teater Reagera kommer och spelar sin forumteater om sex 
och relationer. Föreställningen handlar om relationer, kärlek  
sex och närhet och om att alla människor har rätt att må bra i 
sin sexualitet. 
Forumteater innebär att du kan påverka det som händer i föreställningen. 
Efter teatern hålls ett samtal där du kan ställa frågor om föreställningen och 
om sexuella rättigheter.

Var: Jutans aktivitetshus, Västra Sandgatan 15
När: Torsdag 5 november
Tid: 17.00-19.30
Pris: Gratis, vi bjuder på fika i pausen.
 
Anmälan senast den 3 november. För anmälan se sidan 4 i detta program-
blad.
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Bokcirkel 
Gillar du att läsa böcker? Tycker du om lyssna på när någon 
berättar ur en bok? Under fem tisdagar kommer Linda från 
biblioteket att hålla en bokcirkel för oss. Linda läser och  
guidar oss igenom olika böcker. 
Vill du inte läsa så går det bra att bara sitta med och lyssna. Vid varje tillfälle 
bjuds det på en lättare fika.

När:  Tisdagen 10 november .....16.30-17.30
 Tisdagen 17 november .....16.30-17.30
 Tisdagen 24 november .....16.30-17.30
 Tisdagen 1 december ........16.30-17.30
 
Var: Daglig verksamhet på Bollbrogatan 10

Pris: Gratis

Ledare: Linda Stjernholm, stadsbiblioteket

Anmälan senast den 3 november. Observera, begränsat med platser.  
För anmälan se sidan 4 i detta programblad.

Arrangör: Fritid och kultur LSS i samarbete med Stadsbiblioteket.
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Vattenträning
Vattenträning där alla kan vara med! Målet är avslappning 
och rörelseglädje i vatten. Du jobbar aktivt med din egen 
kropp och vattnet som motstånd. Även olika redskap kan  
förekomma. 
Under fem tillfällen i november finns det möjlighet att testa på träning  
i bassäng. 

När: Fredagar i november med start vecka 45 och slut vecka 49.

Tid: Ombytt och klar till 16.00. Träningen pågår till 16.45

Var: Ramlösa badhus, Folke Bernadottes väg 443

Pris: 150 kronor för hela kursen

Ledare: Liselotte Strandqvist

Anmälan senast den 27 oktober. Observera, begränsat med platser.  
För anmälan se sidan 4 i detta programblad.

Arrangör: Fritid och kultur LSS i samarbete med Fritid Helsingborg.
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Lisebergs julmarknad
Följ med LSS Fritid och kultur till Liseberg och deras jul- 
marknad. Strosa runt bland julmarknadens bodar. Ta en  
varm choklad eller en kopp glögg och upplev en fin  
julstämning på Liseberg. Häng med på en härlig utflykt!

När: Fredagen den 27 november. 

Samling: 12.15 från Idrottens hus, Mellersta Stenbocksgatan 10.

Hemkomst: cirka 22.45. 

Pris: 225 kronor per person. (Kostnad för inträde och eventuell  
åkband tillkommer)

Anmälan senast den 25 november. Observera, begränsat med platser  
på bussen. För anmälan se sidan 4 i detta programblad.

Foto: Stefan Karlberg
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Vinterläger med  
Fritid och kultur
Följ med på ett roligt läger med Fritid och kultur till Skånes 
Fagerhult. Vi kommer att njuta av en trevlig helg och hitta på 
roliga aktiviteter under lägervistelsen.

När: Fredagen den 4 december till söndagen 6 december

Var: Samling fredagen den 4 december klockan 15.00 vid fontänen  
utanför Idrottens hus, Mellersta Stenbocksgatan 10.

Hemkomst: Söndag 6 december, cirka klockan 13.00.

Pris: 500 kronor, mat och logi ingår. Kostnaden faktureras.

Ta med fickpengar! Vi kommer att åka inom någon affär och handla godis  
eller snacks på vägen.

Intresseanmälan senast den 9 oktober. Observera, begränsat med platser.  
Besked om man har kommit med lämnas den 13 oktober. 
Avbokning se sidan 4 i detta programblad.

Under lägervistelsen når du oss på telefonnummer 0723-83 45 04.

Foto: Anna Larsson
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Partykryssning till  
Helsingfors
Följ med på en riktig rolig kryssning till Helsingfors. Vi åker 
med M/S Silja Symphony. Det blir två sköna partykvällar om-
bord på båten med god mat och vi får även tillbringa en dag i 
Helsingfors där du kan gå omkring och göra vad du vill. 
För sjätte året åker fritid och kultur på kryssning till Helsingfors. Kryssning-
en är speciellt gjord för dig och dina kompisar, där ni kan dansa och sjunga och 
träffa era idoler. Artisterna som uppträder på kryssningen var inte klara när 
katalogen skulle tryckas.

När: 6-8 mars 2021

Pris: Från cirka 2 700 kronor beroende på vilken hytt och hur många som  
sover i den. I priset ingår buss tur och retur samt två bufféer och två frukostar.

Anmälan senast den 1 november. Observera, begränsat med platser.  
För anmälan se sidan 4 i detta programblad.

Foto: Marco Stampehl
Foto: Marco Stampehl
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Vill du spela  
musik i ett band?
Är du tonåring eller lite äldre? Slugger är ett projekt för dig 
som har en funktionsnedsättning och som vill spela musik i 
band. Du är välkommen oavsett vad du har för musiksmak.
Tillsammans lär vi oss att spela elgitarr, elbas, trummor, keyboard och att 
sjunga. Studierna är individuellt anpassade. Vi repar in några låtar som vi  
väljer tillsammans. Sedan är det dags för konsert! ABF Helsingborg har i 
många år drivit detta framgångsrika projekt. Tveka inte att anmäla dig!

Tid: Två kurser per termin. Start i januari.

Plats: Vi repar på Jutan (Västra Sandgatan 15).

Kostnad: En kurs är på 10 träffar och kostar 250 kronor. 

Under år 2020 drivs projektet med medel från bland annat 
Fritid Helsingborg samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Anmälan: www.helsingborg.abf.se eller telefon 042-17 64 00.
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Prova på kajak med 
Fungera Mera
Nu har du som har ett LSS-beslut möjlighet att under  
tre kvällar prova på kajak tillsammans med Helsingborgs- 
kanotisterna. Det kommer att finnas flera ledare på plats  
som ger en grundlig introduktion till kajak och sedan får alla 
deltagare chansen att prova på. 
Krav är att du har ”vattenvana”, det vill säga att du klarar att ligga i vattnet  
med flytväst själv i 10 minuter och kan hålla i en paddel med två armar. Du 
måste vara över 18 år eller 15-18 år med målsman. 

Prova på Kajak är en av Fungera Meras satsningar under hösten! Fungera 
Mera ägs av DHS - funktionshinderrörelsen i Helsingborg - och drivs med  
stöd av Allmänna Arvsfonden. Vi är ett projekt av, med och för människor  
med funktionsvariationer med målet att öppna upp fler möjligheter till idrott 
och rörelseglädje i Helsingborg. Det är viktigt att alla som vill har tillgång till 
fysisk aktivitet på lika villkor och eftersom det inte är en verklighet i Helsing-
borg än vill vi vara en del av lösningen. 
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Plats
Helsingborgskanotisterna, (Gröningen norra 5, Helsingborg) och Fria bad.

Tider:
Torsdag 20 augusti ..............17:00-20:00
Torsdag 3 september .........17:00-20:00
Torsdag 17 september .......17:00-20:00 

Programpunkter under dagarna:
17:00 ....................Träffas på klubben
17:00-17:30 ......Visa runt och lära känna varandra
17:30-18:00 ......Bära ner kajaker till vattnet
18.00-19:00 ......Paddla
19:00-20:00 ......Bära upp kajaker, byta om, fika

Anmälan: Mejla namn, ålder och kontaktuppgifter till Josefine på  
fungeramera@dhshelsingborg.se samt om det finns något särskilt som  
du tänker att vi som arrangörer bör veta. Observera, begränsat antal platser.

Reservation: Det ska vara rätt väder (ingen eller lätt pålandsvind). Inget regn.
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Alla kan gympa
Alla kan gympa är en verksamhet för  
personer med funktionsnedsättningar, till 
exempel rörelsenedsättning, neuro- 
psykiatriska funktionsnedsättningar  
och personer med utvecklingsstörning. 
Vi utgår från rörelseglädje och ser möjligheter istället  
för begränsningar i vår verksamhet. Du får bland an-
nat träna grundmotorik, koordination, styrka och ut-
hållighet och röra dig till musik. Vi strävar också efter 
att erbjuda verksamhet som är anpassad efter målgruppen och ledarna har  
erfarenhet av personer med olika funktionsnedsättningar. Vi anpassar verk-
samheten efter den enskilde deltagarens förutsättningar. Alla kan gympa har 
något spännande, roligt och engagerande för alla – så välkommen att prova på.

Torsdagar 
Allerums Sporthall,  
Jonstorpsvägen 224

• 17:00-18:00 
Barngruppen ålder cirka 2-10 år

• 18:10-19:10 
Ungdomsgruppen cirka 9-20 år

• 19:15-20:15 
Ungdom/Vuxengruppen 
från cirka 15 år och uppåt

Kontakt
För mer information samt anmälan 
Birgitta Green

Telefon: 0736-20 36 17,  
e-post: allakangympa@gmail.com

Onsdagar
Allerums Sporthall,  
Jonstorpsvägen 224

• 17:00-18:00 
Barngrupp ålder cirka 2-10 år 

• 18:00-19:00 
Ungdomsgrupp ”Volten” 13-25 år
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Disco med DJ Cutman
Inträde 50 kronor. Korv, snacks och dryck ingår! 

Tid: 
• Fredag 19 september, klockan 19:00-21:30
• Fredag 4 december, klockan 19:00-21:30

Plats: Kurirgatan 1, Helsingborg
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Julfest med  
FUB Helsingborg
Varmt välkommen till 2020 års julfest tillsammans med FUB! 
Vi bjuder in till ett klassiska julbord med god mat och dans till 
levande musik. 

Tid: Fredag 18 december klockan 18.30-21.00

Plats: Kurirgatan 1 H

Kostnad: 380 kronor.

Anmälan och betalning senast fredag 11 december
till plusgiro 58 01 36-0 (med namn) samt till kansli@fubhg.se
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Halloweenläger  
i Stenestad
Ålder: 15-35 år

Start: Måndag 26 oktober klockan 17.00

Slut: Söndag 1 november klockan 14.00

Plats: FUB lägergård i Stenestad (Adress: Änglaberga 2735)

Pris: 1 400 kronor

Vad gör vi på lägret?
Vi spelar spel, pysslar, lagar och äter god mat, går spökrunda, sjunger
karaoke, tittar på film, pratar, lyssnar på musik och är tillsammans.
På lördagen äter vi halloweenmiddag och du får gärna klä ut dig!

Tänk på!
Om du bor i Helsingborgs kommun behöver du inte söka LSS-insatser för att 
komma på lägret. Bor du i en annan kommun måste du söka LSS-insats hos  
din LSS-handläggare.
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Namn:____________________________________________________________________________

Ålder:_____________________________________________________________________________

Adress:___________________________________________________________________________

Tel:__________________________________ E-post:_______________________________________

 
Person att kontakta:__________________________________________________________________

Jag behöver hjälp med/bra att veta:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 
Allergier/Äter inte: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Anmälningstalong  
Halloween-läger 2020
Skriv av om du inte vill klippa i programmet!

Personuppgifterna hanteras i enlighet med regelverket i GDPR.

Anmälan senast fredag 9 oktober till FUBs kansli:
FUB, Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg

Eller via e-post: kansli@fubhbg.se



Idrott för alla
Fotboll Hedens IP

Tid: Tisdagar klockan 16.00-17.00 (vi tränar utomhus året om)

Kontakt: Colin Groves, telefon 0708-94 45 77,  
e-post stefan.carlsson@ramlosasodra.se

Bowling Olympia Bowlinghall

Tid: Måndagar klockan 16.30-17.30 och torsdagar klockan 16.30-17.30

Kontakt: mia.pihl@ramlosasodra.se

Följs oss gärna! 

• www.ramlosasodra.se

• www.facebook/Idrott För Alla

• Instagram: @ramlosa_sodra_if
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Kompisgänget  
i Helsingborg 
Kompisgänget är en aktivitetsgrupp för ungdomar  
(cirka 12-25 år) med funktionsvariationer. 
Vi träffas ungefär en gång i månaden och umgås och testar på roliga aktiviteter 
i vårt närområde. Allt från bowling till trav och konserter. Aktiviteterna sker 
till självkostnadspris. Assistent, ledsagare eller närstående ska vara med under 
träffarna. Syskon är välkomna att delta om det finns plats. 

För mer information och anmälan, kontakta Jessica Green, Frösunda Omsorg 
AB - Personlig Assistans 010-130 57 30, e-post jessica.green@frosunda.se



36 Under rådande omständigheter kring covid-19 så tas ett  
beslut 10 dagar innan aktiviteterna om de kan genomföras.

Lars Palmgren, kultur- och fritidsledare  

E-post: lars.palmgren@helsingborg.se 

Telefon: 0723-83 45 04
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