
  

  

 

Frilufts- och fiskedag i Tranvik 23/10 
I Tranvik söder om Norrtälje ses vi 09.30 och fiskar från brygga och båt. Dagen avslutas ca 15.00. Det 
finns platser kvar, men först till kvarn!  Anmälan till kontakt@stockholm.rbu.se. Läs mer på hemsidan 

 

 

Bli dubbad till riddare på höstlovet 1/11 
Välkommen på ett spännande besök på Livrustkammaren på höstlovet. Du får gå i riddarskola och lära 
dig om riddarens liv, utbildning, skydd och vapen och känna på en riktigt riddarrustning. Anmälan senast 
21/10 till kontakt@stockholm.rbu.se. Läs mer på hemsidan 

 

 

E-spelträffar 7/11, 21/11 och 4/12 
Efter en första lyckad e-spelträff bjuder vi nu in till ytterligare tre träffar under året. Du väljer själv om du vill 
anmäla dig till alla träffarna direkt eller om du vill ta en i taget. Datumen är söndag 7/11, söndag 21/11 och 
lördag 4/12 kl. 11.00-14.00. Läs mer på hemsidan 

 

 

Mor och farföräldraträff 8/11 
Efter ett långt uppehåll är det äntligen dags för träff med mor- och farföräldragruppen igen. Måndag den 
8/11 klockan 18.00 ses vi och vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Plats: St Göransgatan 82 A. Varmt 
välkomna! Anmälan senast 5 november till kontakt@stockholm.rbu.se 
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Föreläsning med Kevin Nordfors 15/11 
I november bjuder vi in dig till Kevin Nordfors föreläsning Mitt liv som funkis – från uträknad till någon att 
räkna med! Efter föreläsningen är det frågestund och fika. Läs mer på hemsidan 

 

 

Julpyssel med fika för hela familjen 27/11 
Lördagen före första advent klockan 13.00 – 16.00 är det julpyssel och julfika hos RBU Stockholm. Vi 
ordnar med allt pysselmaterial. Plats: St Göransgatan 82 A. Barn i alla åldrar är välkomna och givetvis 
även syskon och föräldrar. Läs mer på hemsidan 

 

 

Äntligen dags för årets skidäventyr 2022 
Oavsett om du är en rutinerad åkare eller nyfiken nybörjare så kommer våra kompisar på Totalskidskolan 
se till att du får en kanonvecka. Vi bor dessutom centralt i Åre och det finns mycket kul att göra när du inte 
är i backen. Hotellet har tex en skön (och tillgänglig) pool. Hela familjen är välkommen men har ett 
begränsat antal platser så anmäl er bums! 4 - 11 mars 2022. All info finns på hemsidan 

 

  

 

Ansök om Guldkanten senast 31/10 
Du som är medlem i RBU Stockholm kan ansöka om guldkanten senast 31/10. Bidraget är till för att sätta 
lite guldkant på tillvaron. Mer information och ansökningsblanketter hittar du på hemsidan 
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