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FUB:s upplevelseresa till Italien
ALE. Ale FUB, föreningen 
för funktionshindrade, käm-
pade länge för att lösa 
finansieringen för sin Ita-
lienresa.

Nu är den genomförd och 
det blev en sann upplevelse.

Vissa flög för första 
gången och det lär bli ett 
bestående minne – här 
följer Ale FUB:s reserap-
port.

Efter ett års förberedelse, ett 
idogt arbete för att få ihop 
pengarna bar det äntligen av. Vi 
checkade in på Landvetter, två 
timmar senare lyfte vi. "Det är 
ju som på Liseberg" sa Gisela. 
"Vi flyger", sa Madde. Humö-
ret var gott. En fantastisk upple-
velse - många hade aldrig flugit 
förr.
En knapp timme på Schipol, vi 
måste skynda oss till gaten, som 
tur var fanns det rullband som man 
kunde åka fram och tillbaka på.
Klockan är sex, äntligen framme! 
Bussen med Cecilia från La 
Nuova Famiglia tar oss till hotel-
let. Rumsfördelningen går fort. En 
halv timme senare satt vi vid mid-
dagsbordet och avåt en fyrarätters 
genuin italiensk middag som vi 
skulle göra varje kväll.
På tisdagen tar oss bussen till La 
Nuova Famiglia, handikappkol-
lektivet vi har utbytet med. Här 
behövdes inget språk, kontakten 
var intensiv redan från början. Vi 
målade krukor tillsammans.
På eftermiddagen åkte vi till 
Rimini, en klassisk turistort vid 
Adriatiska havet, men också en 
gammal romarstad. Det var här 
Caesar sa, tärningen är kastad. 
Lena från föreningen SVEA visade 
oss runt och berättade.

Onsdagen var dagen då vi åkte 
till Ale kommuns vänort Bertinoro 

där Sirena tog emot oss. 
Vi besökte också en insti-
tution där man tar hand 
om handikappade. Lun-
chen bestod av lokala de-
likatesser. Borgmästaren 
hälsade oss välkommen. 
Eftermiddagen avsluta-
des med ett besök på ma-
rinmuseet i Cesenatico.

På torsdagen besökte 
vi Centro Don Ghinel-
li, en kyrklig institution för han-
dikappade där vi bakade det regi-
onala tunnbrödet. Dagens höjd-
punkt kom dock på eftermiddagen 
då vi dansade och musicerade till-
sammans med La Nuova Famig-
lia. Dansuppvisning och tenor-
sång stod också på programmet. Vi 
bjöds på underbara kakor.
Fredagen var sista dagen med La 
Nuova Famiglia. Först tog bussen 
oss till en dagverksamhet där man 
sydde skurtrasor och monterade 
lampor. Efter besök på marknaden 
i Cesena promenerade vi på stran-
den till en äldreverksamhet där vi 
fick hemlagad pasta till lunch.
Lördagen var hemresedagen och vi 

hade en lugn 
morgon som av-
slutades med po-
ängpromenad och 
picknick på stran-
den. Underbart. 
Nu återstod bara 
den långa resan 
hem.
Sent på kvällen an-
lände 35 mycket 
trötta och glada 
resenärer med en 
upplevelse för livet 
i bagaget. 

FUB är en förening som arbetar 
för funktionshindrade barn, ung-
domar och vuxna. En av våra vik-

tigaste uppgifter är att 
hjälpa våra medlemmar 

till en meningsfull fritid, och skapa 
möjligheter till upplevelser som är 
helt självklara för oss andra. Ita-
lienprojektet var en satsning i den 

andan. Vi vill tacka alla förening-
ar, stiftelser, partier, kyrkan och fö-
retag som genom sina bidrag har 
gjort denna fantastiska resa möjlig.

Ale FUB

TACK för att ni gjorde 
resan möjlig!

VÄTTLE 
DATA

Ale
Rotary
Club

Gisela Näf och fanny Elias-

son utanför marinmuseet i 

Cesenatico.

-

.

Jonas Eliasson med två ny-

vunna italienska vänner.
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Vi lär oss baka regionens tunnbröd piadina. Mycket gott!

Eva Borgede och Maddelene Bank Eva Borgede och Maddelene Bank 
undrar om alla kommer med.undrar om alla kommer med.


