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Tack alla medlemmar!
Stort tack till alla våra medlemmar som hängde med på vårt streamade
årsmöte. Funkibators styrelse för verksamhetsåret 2020/2021 är Kristina,
Pia,Stefan, Rod, Annette och Lukas. Är du nyfiken  vad vi pratade om på
årsmötet  så kan du kika här:
www.funkibator.se/arsmoteshandlingar.html

Vi vill passa på att tacka Sanna och Björn för deras engagemang. De lämnar
nu styrelsearbetet men fortsätter som medlemmar. :)
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Go digital
Nu sker fler och fler av våra aktiviteter, träffar och möten via olika
streamingstjänster.  

När vi livesänder med bild (exempelvis yoga) så får man en länk till youtube.
Här  kan  du chatta och säga hej medans aktivitet pågår. För att hänga med när
vi  sänder via Youtubelänk, så behöver  du vara inloggad via ditt googlekonto
(gmail) i webbläsaren. 

När vi  har aktiviteter, där vi  pratar med varandra, så använder vi ett program
som heter  Zoom.

Ladda ner båda apparna, zoom och youtube, så är du beredd nästa gång vi
ses. Dessa  fungerar både i din mobil, på surfplatta och/eller dator.

Vi blir än mer digitala
Vi kommer inom snar framtid kika på hur digitala vi kan bli genom att testa
teleprecence robot….



Funkibatorbutiken
Funkibatorbutiken har öppet som vanligt tillsvidare, vår hjälpmedelsbutik drivs
av Funkibator ideell förening som ett socialt företag. 

Våra öppettider är 10-14, måndag till fredag. 

Välkomna!

Vill du vara med och påverka?
Vi söker skribenter som vill bidra till att skriva insändare, debattartiklar till
tidningar över Sverige.

Funkibator förlag
Böcker som gör skillnad får nu möjligheten att få komma ut till samtliga
förskolor i Växjö kommun med hjälp av företagsponsring. Och detta är en del i
ett större sammanhang där både möjliggörande företag och satsningar kommer
att  synas.

Företag sponsrar just nu så att vi kan dela ut alla våra barnböcker till alla



Företag sponsrar just nu så att vi kan dela ut alla våra barnböcker till alla
förskolor i Växjö kommun. Vill du hjälpa till och att samma ska göras där du
bor?

Funkibators veckoliga aktiviteter
Läs mer om våra vanliga aktiviteter på Nätverket SIP nedan. På grund av den
nuvarande situationen flyttade vi många av våra aktiviteter online. Alla våra
aktiviteter är gratis för alla - var välkommen att gå med!
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Classic Yoga - Live
streams
Varje onsdag kl 16:30-17:30 och
torsdagar kl 11:00-12:00
Vi streamar vår Classic Yoga
aktivitet på Youtube så att alla kan
delta även hemifrån! Devender Kaur
undervisade yoga i Indien i sju år
och nu är hon glad att dela med sig
av sin kunskap med oss. Alla är
välkomna att vara med, erfarna såväl
som nybörjare. Ta dina bekväma
kläder, ha kul och koppla av. Om du
är interesserad gå med i gruppen >>

Mental Wellness - Online
Varje tisdag kl 10:30-11:30
Komma och gå med online via Zoom. Rodrigo Souza från Brasilien är värd för
aktiviteten. Alla är välkomna för en avslappnande pratstund, en chans att
stänga av en stund och koppla av ditt sinne!

Fredagsfika - Live streams
Varje tisdag kl 10:30-11:30
Välkommen på en öppen fikastund hos Nätverket SIP. Vi avslutar veckan med
trevligt sällskap och en avslappnad stund. Vi streamar vår Fredagsfika på

https://funkibatorforlag.us4.list-manage.com/track/click?u=49bd75780dd13187a1bab36be&id=9cb40eb9fc&e=b4a25c621f
https://funkibatorforlag.us4.list-manage.com/track/click?u=49bd75780dd13187a1bab36be&id=e360135011&e=b4a25c621f
https://funkibatorforlag.us4.list-manage.com/track/click?u=49bd75780dd13187a1bab36be&id=85519f6939&e=b4a25c621f
https://funkibatorforlag.us4.list-manage.com/track/click?u=49bd75780dd13187a1bab36be&id=c2abfcecee&e=b4a25c621f
https://funkibatorforlag.us4.list-manage.com/track/click?u=49bd75780dd13187a1bab36be&id=d21da16e79&e=b4a25c621f


Youtube så att alla kan delta även hemifrån! Titta på presentationer eller
föreläsningar. Njuta av trevligt umgänge med gratis fika och snacks.

Håll dig uppdaterad och läs mer om våra senaste händelser och aktiviteter >>

TIPSA OM MEDLEMSKAP
Varje medlem gör skillnad! Vi behöver därför medlemmar för att fortsätta göra
verksamhet  eftersom detta är knutet till olika stöd som vi får för att fortsätta
göra vår verksamhet.
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Bli medlem
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