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Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

OMS-fritids anpassade aktiviteter för dig för 
dig som fyllt 18 år
Här är fritidsprogrammet för 2023 där du hittar danser, fester, 
resor, tävlingar, mötesplatser och en mängd andra aktiviteter 
som erbjuds under året.

Det finns också studiecirklar och återkommande aktiviteter under 
våren och hösten som är anpassade till dig som har en 
funktionsvariation och kanske behöver extra stöd och hjälp. Är du 
osäker på om aktiviteten eller studiecirkeln passar dig hör av dig till 
oss på oms-fritid.

Aktiviteterna du anmäler dig till är bindande. Till studiecirklarna har 
du möjlighet att prova en gång om du är osäker på om den passar 
dig. Säg då bara till att du vill prova en gång först.

På sidan 4 hittar du information om hur du anmäler dig. Allt du  
anmäler dig till kommer på faktura. Är det kontant betalning så står 
det med i aktiviteten. 

Personal/assistenter behöver inte ha med sig debiteringsblanketten.  
Vi skriver upp personal/assistenter på plats. Är du fritidsombud 
rekommenderar vi att man noterar alla viktiga fritidsdatum.

WORLD TRADE CENTER, WTC
World Trade Center, WTC, Södra Järnvägsgatan 4 B  
är vår uppsamlingsplats för resor med buss.

Skannar du QR-koden här kommer du 
direkt till den hemsidan. Där finns  
också anmälan via e-tjänst.
Programmet och annat som händer 
finns också på: vaxjo.se/oms-fritid 

Spara det trycka programmet, det gäller för hela 2023. 

Kontaktuppgifter till 
fritidskonsulenterna 
på oms-fritid

 Åse Magnusson
 0470-796046
 ase.magnusson@vaxjo.se

 Frida Andersdotter Sjöquist
 0470-430 21
 frida.andersdottersjoquist@vaxjo.se

 Yvonne Wallin-Blomqvist
 0470-439 97
 yvonne.wallin-blomqvist@vaxjo.se

Gemensam e-post: oms-fritid@vaxjo.se 

Besöksadress:
Distriktet för Omsorg funktionsnedsättning   
Ljungadalsgatan 2A, plan 4                                                         
352 46 Växjö                           

Postadress:
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen                                                                                            
Oms-fritid                                                                                        
Box 1222                                                                                         
351 12 Växjö  

Besök gärna vår webbplats. 
Där hittar du aktuella aktiviteter! 

Vi finns även på Facebook som Oms-fritid i Växjö

vaxjo.se/oms-fritid

@

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=
mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=
mailto:frida.andersdotter%40vaxjo.se?subject=
mailto:yvonne.wallin-blomqvist%40vaxjo.se?subject=
mailto:oms-fritid%40vaxjo.se?subject=
http://vaxjo.se/oms-fritid
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Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

Musikcafé på Kvarnhagskällan
Under våra trevliga musikkvällar på torsdagar kan du 
lyssna på bra musik, träffa vänner, fika och dansa. 
Våren: 19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april
Hösten: 7 september, 5 oktober, 9 november
Tid: 18.00-19.30
Plats: Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, Växjö

Anmälan senast en vecka innan varje musikcafé. Arrangör: Sensus 
Kostnad: 100 kronor, Personal: 70 kronor

Anmälan på oms-fritids hemsida
Alla nya val till studiecirklar och återkommande aktiviteter för 2023 
måste anmälas. Är du redan med i en pågående cirkel/aktivitet och 
vill fortsätta behöver du inte anmäla på nytt igen. Inbjudan kommer 
före start. 
Sista anmälningsdatum för studiecirklar/aktivitet hos oms-fritid är 13 
januari för vårens cirklar och 25 augusti för höstens cirklar.
VIKTIGT att du meddelar om du ska sluta i en pågående cirkel eller 
aktivitet. 
 
Enskilda fritidsaktiviteter kan du anmäla dig till när du vill innan sista 
anmälningsdatumet. Du kan också anmäla dig till allt du vill på en 
gång.

På vår webbplats vaxjo.se/oms-fritid under rubriken fritidsprogram 
finns det två länkar där du kan anmäla dig.
• Anmälan studiecirklar och återkommande aktiviteter
• Anmälan enskilda fritidsaktiviteter

Bio - Den lille prinsen 
Visst är det väl mysigt att gå på bio, krypa ner i sköna biofåtöljer och 
se en film. Det blir en film som passar många.
Historien handlar om en liten flicka, som ivrigt påhejad av sin mamma 
förbereder sig för vuxenvärlden. Hon träffar en dag sin godhjärtade 
men något annorlunda granne, en pilot med många stora äventyr 
och planerna förändras då han visar en ny fantastisk värld där allt är  
möjligt tack vare en liten prins.

När: Söndag 15 januari
Tid: 10.30-12.10
Var: Palladium, Storgatan 12, Växjö 
Kostnad: 120 kronor, personal 120 kronor
Anmälan senast 9 januari

Hur anmäler jag?

Klicka på starta e-tjänst och 
följ sedan de fyra stegen.  
Viktigt är att du fyller i rutan 
för GDPR annars godkänns 
inte din anmälan till oss. 

Det går även bra att anmäla 
sig via pappersblankett.  
Kontakta oss så hjälper vi dig 
med din anmälan. 

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=
http://vaxjo.se/oms-fritid


6    OMS FR ITIDSPROGRAM VUXNA 2023  7

Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

Fredagsmys med övernattning på 
Annevik
Nu är det dags för bad i tunnan, sprakande eld, 
tacos, go paj, film, tv-mys, popcorn, chips och läsk!  
På söndagen kan det bli lång sovmorgon, 
vinterpromenad och spel! Ta med eget lakan,  
påslakan och örngott. 

Dag: 3-4 februari, fredag till lördag 
Tid: 17.00 på fredag till 14.00 på lördag
Anmälan senast 27 januari.  
Begränsat antal platser. 
Kostnad: 170 kronor. Personal 170 kronor.

Länsdans
Tid: Lördag 11 februari, klockan 15.00-17.00 
Plats: Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, Växjö 
Entré 120 kronor, endast kontantbetalning. 
Personal från Växjö använder ingen interdebeteringsblankett,  
vi skriver upp personalen på plats.
Anmälan senast 7 februari på telefon 0702-338732.
 
Arr: Club 68 i sammarbete med FUB i Kronoberg

Kosta Spa
Ta en dag ledig från jobbet och följ med till Kosta på spa. Vi 
börjar med att äta en god lunch ihop, innan vi hoppar ner i 
det varma badet. 

Dag: Tisdag 7 mars
Avfärd: 10.30 WTC
Hemkomst: 17.00 WTC
Kostnad: 500 kronor för resa och spa. Ta med pengar till 
lunch och fika. Personal 500 kronor.
Sista anmälan: Fredag 17 februari, begränsat antal platser.

Talangtävling Sikta mot Stjärnorna
Dags att stå på scen och vara stjärna för en stund! Kom och 
sjung din låt och försök likna artisten som du ska uppträda 
som. Meddela gärna vilken artist och låt vid anmälan.  

Dag: Söndag 12 mars 
Tid: 14.00-16.00 
Var: Musikhuset, Bergendalska gården, 
Liedbergsgatan 14-16, Växjö. 
Ingen kostnad.
Ta gärna med fika till pausen då vi också  
röstar fram en vinnare. 
Vilken spänning! Vi vill ha massor av publik, så 
välkomna! 
Anmälan senast 3 mars.

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=


8    OMS FR ITIDSPROGRAM VUXNA 2023  9

Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

Ta ledigt en dag-följ med till IKEA
Dags igen för vår årliga resa till IKEA i Älmhult! 
Här kan du handla allt du behöver till hemmet 
men det går också bra att bara titta och känna 
på saker. Vi äter givetvis en god och billig lunch 
i deras världsberömda restaurang.

Dag: Tisdag 21 mars
Avresa: 10.00 från WTC 
Hemkomst: 16.00 WTC 
Ta med dig pengar till mat och det du vill handla!
Anmälan senast 13 mars
Kostnad: 150 kronor. Personal 150 kronor.

Kvällsmat och en god bok
Så mysigt det är att krypa upp i soffan och 
lyssna på när någon läser ur en bra bok. 
Först äter vi kvällsmat och sen läser vi.

När: Torsdag 23 mars 
Tid: 16.00-18.30
Var: Annevik 
Anmälan senast 17 mars. Begränsat antal 
platser. 
Kostnad: 60 kronor. Personal 60 kronor. 

Påskfest
På med både finkläder och dansskor för 
nu är det dags att inleda påsken med 
musik, dans, fika och påskgodis!

Dag: Torsdag 6 april 
Tid: 18.00-20.00 
Var: Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, 
Växjö 
Trubadur: Meddelas senare 
Arrangör: NBV 
Anmälan senast 31 mars 
Kostnad: 140 kronor för underhållning och fika. Personal 80 kronor.

     
Bad i tunnan och grill
På med badkläder för nu värmer vi  
upp badtunnan och tänder grillen på  
Annevik! Välkommen till en trevlig kväll!

Dag: Torsdag 27 april 
Tid: 16.00-19.00 
Var: Annevik 
Begränsat antal platser!  
Anmälan senast 21 april. 
Kostnad: 60 konor. Personal 60 kronor.

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=
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Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

Vårruset
9 maj är det dags för Vårruset igen! Denna aktivitet är enbart för 
tjejer!
Anmäl dig senast 10 februari om du vill hänga på att springa eller gå 
5 km tillsammans med andra. 

Anmälningsavgiften är 295 kronor 
fram till 27 februari. Därefter höjs 
den till 345 kronor fram till 18 april 
och sedan ytterligare till 395 kronor. 
Så anmäl dig senast 10 februari så 
får du lägsta avgift. Mer information 
kommer efter anmälan.

Anmälan
Anmäl dig till Yvonne: 
Telefon 0470-439 97   
E-post  
yvonne.wallin-blomqvist@vaxjo.se

Fisketur med flotten
Vi träffas på Annevik för att med flotte och båt fiska i Helgasjön. Har 
du tur och får napp kan du fiska upp både stora och små fiskar. 

Ta med dina fiskeredskap och lite kvällsmat 
som du kan äta på flotten. Som vanligt är vår 
fiskeexpert Johan med och hjälper till! 
Kläder efter väder. 

Dag: Måndag 22 maj 
Tid: 17.00-19.30 
Var: Annevik 
Kostnad: 70 kronor
Begränsat antal platser. Anmälan senast 12 maj.

Fyrhjuling
Att köra fyrhjuling är en häftig uplevelse! Vi åker till Myrebobanan i 
Ljungby där Tojje tar hand om oss. Vi kör i alla väder så kläder  
därefter. Ta med egen kvällsmat. Det finns också ett café där man 
kan köpa korv och fika. Du anmäler dig till en eller båda gångerna.

Dagar:  
Torsdag 25 maj- anmälan senast 17 maj
Torsdag 31 augusti-anmälan senast 25 augusti
Tid: 16.30 Avresa WTC Hemkomst ca 19.45
Var: Myrebobanan i Ljungby   

Endast 8 platser
Kostnad: Kontant 80 kronor, 75 kronor för resa kommer på faktura. 

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=
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Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

 Liseberg
Sveriges största nöjespark, nu kommer Växjögänget igen! 
Gillar du höga, låga, snabba, långsamma åkattraktioner, sockervadd, 
chokladhjul och en mängd trevliga butiker? Då ska du hänga med på 
denna resan!
Den här resan ersätter sommarens resa till Liseberg.
Det blir en lång dag! Vi åker tidigt och kommer hem sent, allt för att 
hinna med så mycket som möjligt. 

Dag: Tisdag 30 maj
Avfärd: klockan 08.30 WTC 
Hemkomst: klockan 23.00 WTC 
Anmälan senast 5 maj 

Kostnad; ca 400 kronor, entré och resa. Kostnaden kan komma att 
ändras, då Lisebergs priser ännu inte finns tillgängliga. Ta med dig 
pengar till mat och annat som du vill köpa under dagen. Du betalar 
även ditt åkpass eller enstaka biljetter. Ta med dig fika, vi stannar på 
vägen upp.

Åkpass eller enstaka biljetter köper du själv på plats i parken. På  
Lisebergs webbsida kommer under våren mer informtion om priser.
Behöver du ha en ledsagare med dig eller ha köföreträdelse, söker 
du det innan resan, via Lisebergs hemsida, www.liseberg.se

Under rubriken behov av ledsagare hittar du mer 
information om hur du söker ledsagarestöd.
Under rubriken behov av köföreträde hittar du 
mer information om hur du söker köföreträde. 
 
Skanna QR-koden så kommer du till Lisebergs 
information om tillgänglighet i parken.

Länsdans
Dag: Söndag 18 juni, 
Tid: klockan 15.00-17.00
Plats: Strandpärlan Torne, Strandpärlevägen   

Entré 120 kronor, endast kontantbetalning. Personal från Växjö 
använder ingen interblankett. Vi skriver upp personal. 
Buss från Växjö kostar 100 kronor per person. För mer information om 
buss ta kontakt med FUB.
 
Anmälan senast 12 juni på telefon 0702-338732. 

Arrangör: Club 68 i sammarbetet med FUB i Kronoberg. 

Fiskeresa med Johan till  
Sandbäcksdammarna, 
Hovmantorp
Häng med på Johans årliga fiskeresa.  
En härlig dag tillsammans med andra  
fiskeintresserade kompisar. Ta med egna  
fiskeredskap och egen mat att grilla.

Dag: Söndag 10 september 
Tid: 09.00 från WTC 
Hemkomst ca 16.00. 
Anmälan senast 1 september. 
Kostnad: 130 kronor för resa och fiskekort

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=
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Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

Bad i tunna och grill
Nu börjar höst och mörker komma allt närmare och då är det ju  
underbart skönt att krypa ner i en varm badtunna. Efter badet blir 
det grill som vi sedan äter tillsammans i Gula Villan.  
Ta med egen handduk.

Dag: Torsdag 21 september 
Tid: 16.00-19.00 
Var: Annevik Begränsat antal platser

Anmälan senast 15 september

Kostnad: 60 kronor. Personal 60 kronor.

Höstfest
Nu är hösten här på riktigt och då är det  
verkligen dags för fest! Ta på festkläder och 
dansskor för här blir det drag från början till 
slut, trångt på dansgovet brukar det också bli. 
Hembakat och goda tårtor serveras i pausen. 
Det här vill du väl inte missa?

Dag: Lördag 14 oktober 
Tid: 14.00-16.00 
Var: Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, Växjö 

Trubadur: Meddelas senare 
Anmälan senast 6 oktober 
Kostnad: 140 kronor. Personal: 80 kronor.

Arrangör: NBV 

Bio-Håkan Bråkan
Nu kryper vi ner i sköna biofåtöljer för nu är det dags för film igen. 
Det blir en film som passar många.
Håkan Bråkan är fast hos världens tråkigaste barnvakt och måste 
rymma hemifrån för att vinna årets viktigaste dataspelstävling! Under 
vägen stöter han på en härjande inbrottsliga och för att vinna måste 
han använda alla sina datakunskaper ut i den riktiga världen, först 
då kan han rädda hela grannskapet.

När: Lördag 21 oktober
Tid: 14.00- ca 15.30
Var: Palladium, Storgatan 12, Växjö 

Anmälan senast 13 oktober. 
Kostnad: 120 kronor. Personal: 120 kronor.

Kvällsmat och en god bok
Nu tänder vi brasan, kryper upp i soffan och lyssnar 
på en bra bok! Men först äter vi givetvis kvällsmat 
tillsammans.

Dag: Torsdag 26 oktober 
Tid: 16.00-18.30
Var: Annevik

Begränsat antal platser.  
Anmälan senast 20 oktober. 
Kostnad: 60 kronor, Personal: 60 kronor.

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=
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Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

Linneateatern
Så roligt det är att gå på teater, nu har du 
chansen och den missar du väl inte!  
Linneateatern bjuder på en härlig föreställning 
som passar alla. Vad det blir är än så länge 
hemligt men att det blir bra när Linneateatern 
är på scen det vet vi!

Dag: Söndag 12 november
Tid: 14.00-ca 15.10 Mer exakt tid får man senare
Var: Framnäsvägen 31, Växjö

Kostnad: 195 kronor. Personal 195 kronor.
Anmälan senast 27 oktober. Begränsat antal platser.

Fredagsmys med övernattning på Annevik
Så var det dags för mysig övernattning på Annevik igen! Bad i tunnan 
för de som vill, vi hjälps åt med både mat och goaste efterätten.  
TV-mys, popcorn, chips, och läsk och sen godnatt! 
Lång sovmorgon för en del, promenad och mys innan 
vi avslutar med lunch tillsammans. Ta med eget  
lakan, påslakan och örngott.

Dag: 17-18 november 
Tid: 17.00 på fredagen till 14.00 på lördagen 
Var: Annevik
Begränsat antal platser.  
Anmälan senast 10 november. 
Kostnad: 170 kronor. Personal 170 kronor,
Anmälan senast 10 november.

Julresa till Emporia
Ta en dag ledig för nu går bussen till jätteköpcentret Emporia i  
Malmö. Här kan du handla julklappar till dig själv och andra om du 
vill. Vill du inte handla så kan man bara hänga med känna julkänslan 
och kolla alla fina juldekorationer och belysningar!

Dag: Måndag 27 november
Avfärd: 08.30 WTC  
Hemkomst: 19.00 WTC 
Kostnad: 200 kronor för bussresa. Personal 200 kronor.
Anmälan senast 17 november.
Ta med pengar om du vill handla och till mat. Ta med dig fika om du 
vill fika i bussen, vi stannar inte på vägen. 

 Julbingo med Björn Molin
Nu kör vi årets mysigaste storbingo med kulor som rullar, rader som 
fylls lodrätt och vågrätt och till slut skriks det BINGO så taket 
nästan lyfter. På scen har vi givetvis allra 
bästa bingoutroparen och tomten som  
blandar kulor med härlig julmusikmusik!  
I pausen blir det kaffe och julbakelse.

Dag: Söndag 10 december
Tid: 14.00-16.00
Var: Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, Växjö

Kostnad: 140 kronor. Personal 80 kronor.
Anmälan senast 1 december

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=


1 8    OMS FR ITIDSPROGRAM VUXNA 2023  19

Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

Luciafest 
Utan tvekan årets finaste fest! Lucia 
med sina tärnor och stjärngossar  
kommer till oss. Det blir också glögg, 
kaffe, lussekatter, pepparkakor,  
julgodis och trubadur som spelar både 
julsånger och annat som vi gillar!

När: Torsdag 14 december  
Tid: 18.00-20.30
Var: Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, Växjö
Trubadur: Meddelas senare. Arrangör: Sensus 
Anmälan senast 8 december.
Kostnad: 180 kronor kommer på faktura. Personal 80 kronor.

 

Mötesplatsen 37:an
För dig som är 21 år och uppåt. 
På Mötesplatsen 37:an kan du träffa dina vänner, få veta vad som 
händer i Växjö och få stöd och hjälp att hitta aktiviter och  
fritidssysselsättning.  

Sista torsdagen i månaden gör vi 
en gemensam planering för  
mötesplatsen 37:an.

Var: Norra Esplanaden 37, Växjö 
Tid: Torsdagar 18.00-20.00 och 
lördagar 18.00-21.00
Kontaktperson: Frida Andersdotter Sjöquist 
E-post frida.andersdottersjoquist@vaxjo.se  
Telefon 0470-430 21

Måndagsträffen 60 +
Köp hembakat fika, spela spel eller kort, läs en tidning, lös ett korsord 
eller prata med dina vänner över en varm kopp kaffe. 
Måndagsträffen 60+ är en träffpunkt för dig som är över 60 år.

När: Måndag jämna veckor klockan 13.30–15.00
Var: Lyckans Café, Sommarvägen 3, Växjö.
                                                                                                     
Våren vecka 2-22  Hösten vecka 36-50 
Kontaktperson: Frida Andersdotter Sjöquist 
E-post frida.andersdottersjoquist@vaxjo.se  
Telefon 0470-430-21

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=
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Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

Millas Kreativ Rum
Här är verkligen något för dig som gillar att skapa. Ljuslyktor, tavlor, 
krukor, servetttryck, smycken, bokvikning, tapetstjärnor och det mesta 
görs av material som återbrukas. Hos Millas är det bara fanatsin som 
begränsar vad du kan göra!
När: Lördagar 
Tid: 14.00-16.00   
Våren: 21 januari, 25 februari, 25 mars, 22 april                                                                                                    
Hösten: 9 september, 7 oktober, 11 november, 9 december                                                            
Var: Millas Kretiva Rum, Skolgatan 1 C, Växjö  
(ej rullstolsanpassat då det är trappor) 
Kostnad: 1300 kronor för 4 tllfällen under våren. 1300 kronor för 4  
tillfällen under hösten.  Material ingår. Ta med eget fika eller så finns 
det fika att köpa för 25 kronor. Begränsat antal platser.

Smålands Spelhall
Flipperspel, arkad, bil, musik och mycket mer hos Smålands Spelhall. 
Till en början i nuvarande lokaler men kommer framåt flytta till större 
lokal med fler spel. Här tillbringar man lätt ett par timmar i spelets 
häftiga värld. På plats finns Jesper som kan allt om alla spel och 
hjälper dig att komma igång om det behövs. Cafeteria finns om du 
blir fikasugen.
När: Måndagar  
Tid: 18.00-20.00                                                                                                        
Våren: 6 februari, 6 mars, 17 april                                                                                                             
Hösten: 4 september, 2 oktober, 6 november
Var: Arabygatan 49, Växjö, (ny adress meddelas senare)
Kostnad: 600 kronor för 3 tillfällen på våren och 600 kronor för 3  
tillfällen på hösten. Minst 15 deltagare.

Ridning
Växjöortens fältrittklubb i Bergunda
För dig som behöver endast lite stöd och hjälp. För information om 
dagar och tider kontakt klubben på:  
Telefon 0470-695 84
E-post info@vaxjoortensfaltrittklubb.se
Webbsida vaxjoortensfaltrittklubb.se 

Lammhults Ridklubb
För dig som klarar det mesta självständigt. 
För mer information kontakta ridskolechef 
Sara Nilsson på: 
Telefon 0723-286211 
E-post  lammhultsrk@gmail.com 

Växjö Ridklubb på Araby
Vi har grupper på alla nivåer, både på  
ponny och stor häst. Stöd och hjälpmedel 
finns. Kontakta oss för mer information.
0470-204 01 stallet@vaxjo.se
Information om lediga tider för daglig  
verksamhet, kontakta enhetschef på  
telefon 0470-430 88.
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Nexus
Här kan du spela brädspel, figurspel, rollspel och kortspel.  
Välkommen till Växjös nördigaste spelbutik. Niclas finns där för att 
hjälp till i spelets härliga värld.  
Cafeét också öppet när om du blir fikasugen. 

Dag: Måndagar                                                                                                                                  
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april                                                                             
Hösten datum meddelas innan sommaren
Tid: 18.00-19.30
Var: Nexus, Bäckgatan 6, Växjö

Ledare: Niclas Björstad 0470-40404
Kostnad: 350 kronor för fyra tillfällen 

Frilufts- och vandrargrupp
Vi promenerar tillsammans i skog och mark 
och njuter av naturen och allt vad den har 
att erbjuda. Ta med egen matsäck som du 
kan bära och kläder efter väder gäller  
alltid! Behöver du extra stöd har du en 
egen ledsagare med dig.

När: Söndagar, våren: Vecka 10-17,  
hösten: Vecka 37-44.   
Tid: 10.00-11.30 
Var: Bokhultet, Växjö.  
Samlingsplats vid parkering.

Ledare: Ing-Britt Barrdahl 
Kostnad: 700 kronor för 8 tillfällen.
Ansvarig: Anette Olsson, Studieförbundet Vuxenskolan
Telefon 0739-610488, e-post anette.olsson@sv.se

Massage
Visst är det underbart skönt att få  
massage!  
30-35 minuters massagetid efter behov. 
Tiderna är mellan 15.30-19.30.  
Efter anmälan får du en tilldelad  
massagetid. Max 8 personer.

Dag: Måndagar  
Våren vecka 7-17  (Ej vecka vecka 15)
Hösten vecka 37-46. 
Tid: 15.30-19.30
Var: Vivaldi Dagcenter,  
Pomonavägen 7, Växjö
 
Ledare: Aino Berg och  
Silvia Gustavsson. 
Kostnad: 1800 kronor för 10 tillfällen.

Ansvarig: Anette Olsson, 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Telefon: 0739-610488 
E-post: anette.olsson@sv.se
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Musik och Rymik
Sång och musik i grupp, vilka härliga upplevelser det kan bli när vi 
gör det tillsammans! Det blir nytt, gammalt, visor, schalgers, dansband 
och sånglekar. En eller två grupper beroende på antalet deltagare.

Grupp 1
Dag: Måndagar
Tid: 17.30-18.15 och 18.30-19.15
Var: Norra Esplanaden 37, Växjö

Ledare: Henrik Axelsson
Kostnad: 700 kr för 10 tillfällen
Våren vecka 7-16
Hösten vecka 37-46
Frågor: oms-fritid telefon 0470-796046

Grupp 2
Dag: Tisdagar
Tid: 17.00-17.45 och 18.00-18.45
Var: Vivaldi dagcenter, Pomonavägen 7, Växjö

Ledare: Tomas Rosell
Kostnad: 700 kr för 10 tillfällen
Våren vecka 7-16
Hösten vecka 37-46
Ansvarig: Studieförbundet NBV
Frågor: Telefon 0732-707223

Bokcirkel
Visst är det mysigt att lyssna på när någon läser högt ur en bra bok. 
Här kommer du få höra både om Emils alla hyss och fler av Astrid 
Lindgrens härliga berättelser, sagor och sägner, spännade deckare 
och självklart lite kärlek! Vi pausar med en liten fika eller frukt som du 
själv har med dig.

Dag: Onsdag, våren vecka 7-12, höstens veckor meddelas senare
Tid: 17.30-19.00
Var: Medborgarskolan, Vintervägen 2 Växjö
Ledare: Anna Ekströmer
Kostnad: 600 kr för 6 tillfällen Minst 5 deltagare
Frågor: erika.gitselova@medborgarskolan.se  010-1575438

Aktiva sinnen
I den här studiecirkeln tränar vi våra sinnen och identifierar olika 
saker på ett roligt och stimulerande sätt via syn, hörsel, lukt, smak och 
känsel.

Dag: Torsdag, våren vecka 7-11, höstens veckor meddelas senare 
Tid: 18.00-19.30
Var: Medborgarskolan, Vintervägen 2 Växjö
Ledare: Helena Johansson
Kostnad: 500 kr för 5 tillfällen
Frågor:  
E-post erika.gitselova@medborgarskolan.se   
Telefon 010-1575438
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Växjö Kulturskola
Dansa, sjung, spela teater! Vi som leder kursen är musik och 
drampedagoger med bred erfarenhet. Vi har drama och  
musikgrupper och även möjlighet till individuell undervisning.

Dag: Torsdagar 17.00-17.45 (yngre) och 18.00-19.00 (äldre)
Kostnad: 950 kr per termin 
Plats: Växjö kulturskola, Kungsgatan 29, Väzjö
För anmälan: Gör ansökan via Växjö Kulturskolas webbsida.
Kontakta även matilda.bremer@vaxjo.se så att 
kulturskolan kan få information om eleven och vilken 
grupp som passar och för mer information om  
kursens innehåll.
Kontakt för frågor kring kursen och hur du ansöker:  
E-post kulturskolan@vaxjo.se 
Telefon 0470-417 58.

 

Konstträffar 
Är du sugen på en pysselstund i trivsam gemenskap med andra 
pysselintresserade! Vi kommer jobba med papper, pennor, 
penslar, färg, piprensare, klister, ja det är bara fantasin som 
begränsar vad vi kan skapa! Vi tar en paus så ta med dig en 
liten fika eller frukt.

Dag: Torsdagar, våren vecka 7-16, hösten vecka 37-46  
Tid: 17.00-18.30
Var: Studiefrämjandet, Kungsgatan 6 B, Växjö
Ledare: Ellen Nilsson, 0723-629553, Studiefrämjandet
Kostnad: 600 kronor för 10 tillfällen, minst 5 deltagare

 

                                                                     Frigörande dans
I frigörande dans rör dig som du vill tillsammans 
med dansledaren. Inga steg är bestämda i 
förväg utan med dina egna rörelser dansar vi 
tillsammans. Passar alla som älskar att röra på 
sig till musik!

Dag: Onsdagar, våren vecka 7-16, hösten 
vecka 37-46
Tid: 18.00-19.00
Var: Studiefrämjande, Kungsgatan 6 B, Växjö
Ledare: Mikael Beerman telefon 0730-969384,  
Studiefrämjandet
Kostnad: 800 kronor för 10 tillfällen. Begränsat antal platser.

Sittgympa
Nu är det dags att röra på sig! En glädjefylld och harmonisk  
gympa som görs sittande på stol eller rullstol till skön bakgrundsmusik. 
Vi jobbar med lätta rörelser som stretchar och töjer muskler och leder 
till kroppens välbefinnande.  

Dag: Söndag, våren vecka 7-12, höstens veckor meddelas senare
Tid: 14.00-15.30
Var: Medborgarskolan, Vintervägen 2 Växjö
Ledare: Cecilia Bengtsson
Kostnad: 600 kr för 6 tillfällen Minst 4 deltagare
Frågor: E-post erika.gitslova@medborgarskolan.se,   
telefon 010-1575438
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Mattcurling
Vi spelar curling i förenklad form på nålfiltsmatta istället för på is. Ett 
härligt gäng spelar ut curlingstenarna nu, men det finns plats för fler! 

Dag: Torsdagar, våren vecka 3-17, hösten vecka 37-50
Tid: 17.00-19.00
Var: Teleborgshallen, hall C, Växjö
Ledare: Gunni Jonsson
Kostnad: 125 kronor i medlemsavgift till VHIF för ett år + 200 kronor i 
träningsavgift.
För mer information och anmälan: 
Gunni telefon 0723-682404.

Bowling
Mycket populär sport som passar de allra 
flesta. Visst är det spännande när klotet 
rullar mot käglorna och kanske blir det en 
strike! Bowlinghallen är också en trevlig 
mötesplats där du träffar många andra 
bowlingvänner. 

Dag: Tisdagar
Tid: 16.00-17.00 och 17.00-18.00, våren vecka 2-19 (ej vecka 8 och 
14), höstens dagar och tider meddelas innan sommaren.
Var: Knock em Down, ingång hörnet Biblioteksgatan/Västra  
Esplanaden där hiss finns.
Ledare: Patrick Wilhelmsson, Team Växjö
Kostnad: 1520 kronor för 16 tillfällen under våren
Anmälan: Leif Ljung 0703-662932 leifljung@outlook.com

Har du redan en tid och ska fortsätta behöver du inte anmäla dig 
igen. Ska du sluta måste du meddela det till ansvariga i Team Växjö. 
Alkohol får ej drickas före eller under träningstid.

Boule
Boule är en härlig och trivsam sport som de flesta kan utöva och 
den ger också en fin social gemenskap. Det är inga ledare med från 
oms-fritid utan vi spelar med övriga boulespelare. Behöver du extra 
stöd har du en ledsagare med dig. 

Dag: Tisdagar och torsdagar
Tid: 17.30-19.00
Var: Boulehallen vid Värendsvallen,  
Bollgatan, Växjö 
Kostnad: 50 kr per gång
För mer information och anmälan:
Föreningen Växjö Boulesällskap telefon 0470-29170.

Växjö Golfklubb Paragolf
Du som har en fysisk eller intellektuell funktionsvariation och intres-
serad av att börja spela golf är välkommen till Växjö Golfklubb. Vi 
bedriver Paragolf sedan 2009. Verksanheten organiseras av klubben 
Paragolfkommitté. I vår verksamhet finns deltagare i alla åldrar med 
olika funktionsvariationer som bidrar till att nya kontakter kan knytas 
mellan deltagarna. Alla är välkomna! 

Intresserad? Ta kontakt med paragolfkommitténs ordförande  
Erik Lagerlöf på: 
Telefon 0727-293959 
E-post erik.lagerlof1@gmail.com
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Boxning
Boxning är en sport för både tjejer och killar som ger både kondition 
och smidighet. Det är ingen ledare med från oms-fritid, man tränar 
tillsammans med övriga boxare. Behöver du extra stöd har du en 
ledsagare med dig. 

Dag: Tisdagar och torsdagar
Våren 1 januari-30 juni,  
hösten 1 juli-31 december. 
Tid: 18.00-20.00
Var: Boxningsklubben Värend,  
Arabygatan 27 Växjö
Kostnad: 800 kronor/termin eller  
1300 kronor/helår.  
Medlemsavgift ingår. 

För mer information och anmälan kontakta BK Värend: 
E-post nilsakesson08@gmail.com, telefon 0705-602100.

Dream Team Växjö Vipers Innebandy
Dream Team är Växjö Vipers verksamhet för spelare med  
funktionsvariation. Genom åren har Dream Team varit framgångsrika 
och tagit hem många medaljer och pokaler. 

Dag: Onsdagar
Tid: 19.15-20.45
Var: Fort Nox Arena, Hejaregatan 5, Växjö
Vill du provspela för laget?  
Anmäl dig till Paul Arnebert,  
telefon 0764-168259

Fotboll - Kul med boll
Växjö bollklubb är ett glatt gäng, 15-35 år, killar och tjejer som 
träffas varje söndag 15.00-16.00 för att träna och spela fotboll. 
Vi tränar inomhus under vinterhalvåret och ute på Teleborgs 
sportfält resterande säsong. 
Det viktigast för oss är att ha kul, alla får vara med samt att vill 
bidra till att du utvecklas som spelare och person. Vi deltar även 
i seriespel och cuper.

Kostnad: 1000 kr per år att vara med. Vid intresse ta kontakt 
med Jan Niklasson telefon 0760-511000.

 

Dansgympa
Att dansa är livet för många! Här har du  
möjlighet att ta ut svängarna ordentligt och 
skaka loss till musik som du känner igen. Bra 
motion för kroppen och en härlig start på  
helgen.

Dag: Fredagar,  
våren vecka 6-17, hösten vecka 37-48
Tid: 15.45-16.30
Var: Moves & Motivation, Mårdvägen 13, 
Växjö
Ledare: Anja Karlsson
Kostnad: 1100 kronor för 12 tillfällen
Frågor: E-post anja@moves.se
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Yoga
Äntligen är det dags för yoga och alla kan vara med! Vi utgår efter 
vad din kropp klarar av och gör det lång långsamt och mjukt. Börja 
veckan med ett härligt pass där du sträcker ut kroppen och hittar ett 
lugn. Tillsammans med Anja gör du de olika rörelserna med passande 
musik.

Dag: Måndagar, våren vecka 6-17,  
hösten vecka 37-48
Tid: 15.30-16.15
Var: Moves & Motivation,  
Mårdvägen 13, Växjö
Kostnad: 1100 kr för 12 tillfällen
Minst 10 deltagare
Frågor: E-post anja@moves.se

 

Simträning i multibassäng
Här har du möjlihet att få vattenvana och lära dig simma. Du bör 
kunna doppa huvudet och ta dig fram i vattnet med hjälpmedel.

Dag: Söndagar
Tid: 16.00-17.00
Var: Växjö Simhall, Kampastigen
Kostnad: 1050 kronor + 260 kronor i medlemsavgift/år,  
15 lektioner per termin.
Anmälan: Kontakta VÖSS kansli för mer information och startdatum.
Telefon 0470-466 50, e-post kansli@vaxjosimsallskap.com.

Du behöver kunna klara dig själv i omlädningsrummet annars måste 
du ha en ledsagare med dig. Simläraren finns till hjälp vid bassängen 
men inte i omklädningsrummet.

Sång och rörelse i vattnet
Här badar vi, sjunger och simmar runt i varmt och skönt vatten.  
Du måste ha en ledsagare med dig i vattnet. 

Dag: Måndag,  
våren vecka 7-17 (ej vecka 15), hösten vecka 37-46
Tid: 18.30-19.15
Var: Rehab Sigfrid, JF Liedholmsväg 12, Växjö
Ledare: Meddelas senare
Kostnad: 1000 kronor för 10 tillfällen
Frågor: Oms-fritid telefon 0470-796046  

Ansvariga: Korpen

Vattengymnastik
En riktigt bra aktivitet för hela kroppen. Gymnastik i vattnet gör att du 
känner dig lättare och kan sträcka ut rörelserna ordentligt. Vattnet är 
härligt varmt och skönt!

Dag: Måndag,  
våren vecka 7-17 (ej vecka 15), hösten vecka 37-46
Tid: 19.30-20.15
Var: Rehab Sigfrid, JF Liedholmsväg 12, Växjö
Ledare: Meddelas senare
Kostnad: 1000 kronor för 10 tillfällen
Frågor Oms-fritid telefon 0470-796046  
 
Ansvariga: Korpen
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Cirkelträning
Cirkelträning är ett bra sätt att träna styrka i grupp. Man tränar på 
olika maskiner som har lite motstånd. Ett roligt och aktiv sätt att träna 
ihop.

Dag: Tisdagar, våren vecka 4-17, hösten vecka 36-49
Tid: 17.00-17.45
Var: Träningsfabriken, Kvarnvägen 6 B, Växjö
Ledare: Johan Lihné
Kostnad: 1100 kronor för 14 tillfällen per 
temin. Betalas på plats,  
ej kontanter. Begränsat antal platser.

Frågor: Oms-fritid telefon 0470-796046 

Styrketräning
Här tränar du alla dina muskler i olika maskiner och med tyngder. 
Ledaren visar dig hur du ska göra.

Dag: Tisdagar, våren vecka 14-17, hösten vecka 36-49
Tid: 18.00-19.00
Var: Träningsfabriken, Kvarnvägen 6 B, Växjö
Ledare: Johan Lihné
Kostnad: 1100 kronor för 14 tillfällen per termin. Betalas på plats, ej 
kontanter. 
Frågor: Oms-fritid telefon 0470-796046

Lakersmatcher
Vilken stämmning, det vibrerar i hela Vida arena när Växjö Lakers är 
på isen och när det blir mål känns det som hela taket lyfter!  
Visst vill du följa med och heja fram dem till vinst. 
Vi går på 5-6 matcher under spelsäsongen (höst-vår). 
Matchdagarna varierar och du bestämmer själv vilka 
du vill följa med på. Efter anmälan får du brev om 
vilka matcher det blir.

Kostnad: 175-300 kronor beroende på vilken  
plats du har.
Frågor: Oms-fritid telefon 0470-796046

Söndax musikunderhållning på Toftagården 
Tycker du om musik och att umgås med vänner. Då är det hit du ska 
bege dig några söndagar. Vi umgås, lyssnar, sjunger och fikar 
tillsammans. Ta med dig egen god fikakorg. 
Söndax sköts av boendepersonalen.

Dag: Fyra söndagar under våren och fyra under hösten
Tid: 14.00-15.30
Var: Toftagården, Lancastervägen 38, Växjö
Kostnad: 700 kronor för 4 tillfällen
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FUB – föreningen för personer med  
intellektuell funktionsnedsättning

FUB samverkar med kommunerna för att få bort orättvisor och 
förbättra medlemmarnas levnadsvillkor. Är du medlem kan du får hjälp 
och stöd av våra rättsombud eller medlemsrådgivare.                                                                                    

I vårt informationsblad, MEDLEMSNYTT hittar du senast nytt om vår 
verksamhet och vad som är på gång.                              
 
Klippan Växjö är en sektion där pratar vi mycket om den egna  
situationen i bostaden, på jobbet och på fritiden. Man vill stärka 
självförtroendet för att bli mer delaktiga och självständiga i samhället.
 
FUB genomför olika fritidsaktiviteter, som resor, danser, konserter, 
revyer och träffar där medlemmarna har möjlighet att umgås under 
trevliga former. En del aktiviteter sker i samarbete med oms-fritid.

Vill du veta mer om vår verksamhet? Vill du bli medlem i FUB Växjö?

Adress: Högsbyvägen 3 352 57 Växjö
E-post: fub@vaxjo.fub.se 
Telefon: 0708-274368 
Webbsida: fub.se/lokal/fub-vaxjo/
 

Direktlänk till Oms-fritids webbsida
Skannar du QR-koden här kommer du direkt till  
Oms-fritids webbsida på www.vaxjo.se. Programmet och 
annat som händer finns också där. (vaxjo.se/oms-fritid)
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Följande föreningar arbetar med frågor kring personer med 
olika funktionsvariationer. Besök deras hemsida för att se om 
det är just din förening!

Attention Kronoberg
Attention påverkar inom en rad områden för att förbättra 
livssituationen för personer med neuropsykiatriska  
funktionsnedsättningar (NPF).
attention-kronoberg.se

Autism Kronoberg
Autism- och Aspergerföreningen Kronoberg sprider kunskap 
om autism, påverkar beslutsfattare och skapar  
mötesplatser. Vi arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för 
alla med autism.
autism.se/kronoberg

DHR
Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. DHR arbetar för att 
alla med nedsatt rörelseförmåga ska bli jämlika, jämställda 
och fullt delaktiga i samhället. 
dhr.se

Föreningsfrågor

Utlåning av fritidshjälpmedel
Funkibator tillhandahåller fritidshjälpmedel för personer och 
organisationer i Kronobergs län. I sortimentet finns olika  
varianter av cyklar, rullstolar, reselift, badvagnar,  
hygienstolar med mera.

Funkibator tillhandahåller  
lämning/hämtning och service av 
hjälpmedlen.
Butiken är öppen måndag- 
fredag klockan 10.00-14.00
Lördag-söndag stängt.

Adress: Infanterigatan 10, Växjö
Telefon: 0470-223 42
fritidshjalpmedel@funkibator.se
webbsida: funkibator.se/fritidshjalpmedellista.html 

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=
http://attention-kronoberg.se
http://autism.se/kronoberg
mailto:fritidshjalpmedel%40funkibator.se?subject=
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Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

Fritidsrådgivning
Fritiden ger många bra effekter på hälsan, fysiskt, psykiskt 
och socialt. Viktigt är att det är en aktivitet som du trivs med, 
som du har valt efter dina egna erfarenheter och som 
tillgodoser dina behov, något du kan se fram emot.  

På vuxenhabiliteringen arbetar Hälsopedagogen med 
fritidsrådgivning, för att din fritid ska bli som du vill efter 
dina intressen och behov. 

Ibland kan det vara svårt att veta vad man vill göra på 
sin fritid. Genom fritidsrådgivning kan du få information 
om vilka olika fritidsaktiviteter som finns i din hemkommun. 
Du kan också få hjälp och stöttning i att komma igång 
med en aktivitet. 

1177.se/kronoberg/halsaochfritid

facebook.com/fritidhabilitering

Kompiskortet – betala för en, 
ha kul tillsammans
Kompiskortet är en möjlighet för dig 
som har en funktionsnedsättning att 
tillsammans med en kompis ta del av 
olika aktiviteter och arrangemang.
 
Gratis entré för dig och din kompis! 
Kortet innebär att du betalar som vanlig men din kompis 
är med gratis eller till ett billigare pris. Det kan vara entré, 
medlemskap, träningsavgifter och biljetter. Du bestämmer 
själv vem som följer med. Det kan vara en vän, personal eller 
släkting. Kortet är personligt och gäller i Kronoberg hos de 
arrangörer som har anslutit sig. 

Du kan ansöka om Kompiskortet om du är skriven i Växjö. 
Kompiskortet är ett samarbete mellan oms-fritid och kultur 
och fritidsförvaltningen i Växjö kommun. som kan passa för 
Kompiskortet för att hjälpa dig att ta del av utbudet. Hör 
gärna av dig om du har förslag på arrangörerer som du 
tycker ska vara med.

   Ansöka om Kompiskortet
Du kan ringa eller maila till oss så skickar vi 
informationsbroschyren och ansökningsblankett till dig. 
Du kan också besöka Oms-fritids webbplats.

Kontakt
Telefon 0470-79 60 46   
E-post oms-fritid@vaxjo.se

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=
http://1177.se/kronoberg/halsaochfritid
http://facebook.com/fritidhabilitering
mailto:oms-fritid%40vaxjo.se?subject=
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Anmälan till aktiviteter görs till oms-fritid:
0470-79 60 46 eller ase.magnusson@vaxjo.se                                          
0470-430 21 eller frida.andersdottersjoqvist@vaxjo.se

Naturkartan
Här hittar du information om olika platser i Växjö som du kan besöka. 
Där kan du se hur tillgängliga olika platser är för dig med en  
funktionsnedsättning. 

Här hittar du Naturkartan:
Besök webbplatsen naturkartan.se/sv/vaxjo 

eller ladda ner appen: Växjö Naturkarta

Här finns vi om du vill besöka oss!
Ljungadalsgatan 2 A, plan 4   
352 46 Växjö

mailto:ase.magnusson%40vaxjo.se?subject=
http://naturkartan.se/sv/vaxjo


Vill du skicka brev till oss? 
Skicka då till denna adress:

Växjö kommun
Omsorg/ Oms-fritid
Box 1222
351 12 Växjö

Oms-fritid i samarbete med:

vaxjo.se

Boxningsklubben Värend,
Folkets Bio, 
FUB,
Habiliteringen,
Korpen, 
Lammhults ridklubb
Linneateatern
Medborgarskolan, 
Millas Kreativa Rum,
Moves & Motivation,
NBV,
Nexus,
Sensus,  
SMK Ljungbys Handikappcross,
Smålands Spelhall,

Studieförbundet Vuxenskolan, 
Studiefrämjandet,
Team Växjö, 
Träningsfabriken,  
VHIF,
Växjö Bollklubb,
Växjö Boulesällskap,
Växjö Golfklubb, 
Växjö Kulturskola, 
Växjö Lakers
Växjö Ridklubb,
Växjö Simsällskap, 
Växjö Vipers Innebandy,
Växjöortens fältrittklubb

http://www.vaxjo.se

