


Sommaren 2017 - korta kurser på Furuboda 
 
 

Välkommen till Furuboda i sommar! Låt oss tå göra den till ett minne att plocka 
fram under mörka höst- och vinterkvällar! 

 

Hos oss finns kurser med utmanande och inspirerande teman, innehåll och aktiviteter där du 
har möjlighet att prova på nya saker, utmana dig själv i något nytt eller utveckla något av dina 
intressen. Förutsättningarna för att möta nya och gamla vänner finns så klart också. På 
Furuboda finner du en öppen och tillgänglig miljö för alla med eller utan funktionsnedsättning. 

 

För mer information och anmälan till sommarverksamheten, kontakta Bodil Henriksson, 
tel. 044-781 47 00 eller e-post bodil.henriksson@furuboda.se. 

 

Sista ansökningsdag är den 1 februari men det finns fortfarande restplatser kvar att ansöka om. 
Skicka in din ansökan så fort som möjligt. 
Besked om antagning ges tidigast under v 9. 

 

 

Sommarveckan 
 14-20 augusti 

 
 

Under en skön augustivecka får Du vara med och 
uppleva en kurs med varierat innehåll. Var förmiddag 
har sitt tema, t.ex. skapande, natur, musik, mm. Det är 
ett varierat innehåll med lyssnande, skapande, rörelse 
och framförallt upplevelse. Eftermiddagarna innebär 
ofta ett fritt val av aktiviteter, då det erbjuds, 
turneringar, cabbe- eller 4-hjulingsåkning m.m. 
Kvällarna varvas med t.ex. musik, bingo och 
föreläsningar. 
 
 
 

 

Skåne i blickfånget 
13-22 juni 

 
Under lO dagar går du en kurs med många olika 
programpunkter, iform av teman, föreläsningar och 
musikupplevelser. 

Programmet är upplagt så att förrnid dagarna ofta har 
olika tema, med allt från då till nu. Eftermiddagarna 
erbjuder valbara aktiviteter så som t.ex. cabbeåkning, 
rörelseaktiviteter och mycket mer. Vissa av kvällarna 
njuter vi av musik, andra av att göra något tillsammans 
med övriga kurser. Vi vill erbjuda ett varierat utbud som 
ger mersmak! 
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Sound &  Action 
26 juni -2 juli 

 
En kurs med musik, liv och rörelse i alla former. Sound & 
Action samlar ca 70 deltagare från vårt land som vill spela 
musikinstrument, sjunga, dansa, agera eller arbeta med 
inspelning! Instrumenten anpassas så att alla kan vara 
med och musicera. Efter inskickad ansökan, väljer du 
vilken temagrupp du vill medverka i,t.ex. kör, rock, pop, 
dansband, ljud & inspelning, afrikanskt eller musikal. 
På förmiddagarna jobbar du itemagruppen och på 
eftermiddagarna kan du välja mellan olika workshops 
som kan bestå av musik, drama eller fritidsaktiviteter. 
Alla kan vara med från 15 års ålder. Det är viktigt att du 
gillar och klarar av att medverka i stora grupper. 

 

            Sound & Action "mini" 
7-13 augusti 

 
Detta är en musikvecka i miniformat med ca 20 deltagare. 
Temat för kursen är musik och ljud i alla former. Vad gör 

vi då? Jo, på förmiddagarna är det musikspelande i grupp. 
På eftermiddagarna erbjuds du delta i olika aktiviteter, 
antingen med musikinriktning eller med upplevelser så 
som att åka cabbe och fyrhjuling. På kvällarna finns 
utrymme för gemenskap då vi erbjuder konserter, allsång 
och mycket mer. Detta är en vecka för Dig som gillar 
musik och vill spela tillsammans med andra.Alla kan 
vara med från 13års ålder. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



Solskens- och familjeveckor 
 
 
 

Sommar, sol, hav, musik, aktiviteter, möten med nya människor- så kan Solskens- och 
familjeveckorna på Furuboda beskrivas. l programmet finns bl. a. intressegrupper, 
fritidsaktiviteter, temadagar och roliga kvällsarrangemang av olika slag. För dig som vill finns 
det även möjlighet för andaktsstunder. Veckorna påminner om varandra i programupplägg 
men skiljer sig i inriktning genom att de har olika åldersinriktning. Läs mer nedan under 
respektive vecka. 

 
 
 

Solskensvecka 2 
3-9 juli 

 
Solskensvecka 2 är för dig mellan 20 och 40 år. 
I aktiviteter, intressegrupper och program möts och 
utmanas du av dig själv och andra på olika sätt. På 
förmiddagarna ingår du i en intressegrupp som t.ex. 
idrott, musik eller kreativt och resten av dagen blandas 
med olika aktiviteter och roliga kvällsprogram. 

   

           Solklart 
7-13 augusti 

 
Solklart är för dig över 40 år och familjer med vuxna 
barn. 

Välkommen på fina dagar med aktiviteter och  
 program i "Solskensanda". 
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