
  

 

  

 

Frilufts- och fiskedag på Tranvik 23 oktober 
Lördagen den 23 oktober är det frilufts- och fiskedag på Tranvik, en mil söder om Norrtälje. Mellan 09.30 
och ca kl.15.00 fiskar vi från brygga och båt. Ta gärna med eget fiskespö för fiske från brygga. I båten 
finns fiskeutrustning att låna. På gården finns ett hus där vi äter hamburgare och korv till lunch och fikar. 
 
Ingen sista anmälningsdag, det är först till kvarn som gäller! 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. Som avslutning 
kan du bli dubbad till riddare! Vi gör också ett besök i Lilla Rustkammaren där du får klämma och känna, 
lukta och lyssna på Sveriges kungliga historia. Vad sägs om att göra ett besök i konservatorns ateljé eller 
prova Karl XII:s kappa? Du bör vara minst fem år men uppåt har vi ingen åldersgräns. Syskon är 
välkomna med. 
 
Anmälan senast 21 oktober till kontakt@stockholm.rbu.se. 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 

 

https://stockholm.rbu.se/kalender/frilufts-och-fiskedag-pa-tranvik/
mailto:kontakt@stockholm.rbu.se?subject=Livrustkammaren
https://stockholm.rbu.se/kalender/bli-dubbad-till-riddare-pa-hostlovet/
mailto:kontakt@stockholm.rbu.se?subject=Livrustkammaren
mailto:kontakt@stockholm.rbu.se?subject=Mor-%20och%20farf%C3%B6r%C3%A4ldratr%C3%A4ff
https://stockholm.rbu.se/


  

 

Guldkanten 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 

 

 

Save-the-date Julpyssel med fika för hela familjen 27/11 
Lördag före första advent kl 13.00 – 16.00 är det julpyssel och julfika hos RBU. 
Vi ordnar med allt pysselmaterial. Plats: St Göransgatan 82 A. Barn i alla åldrar är välkomna och givetvis 
även syskon och föräldrar. Inbjudan går ut med nästa nyhetsbrev. 

 

  

 

Påminnelser! 
 
Musikläger 24–26/9 
Sista helgen i september kör vi återigen musikläger på Mättinge. Läs mer på hemsidan  
 
Parkour med eller utan rullstol 19/9 
Söndagen den 19 september bjuder vi in till en aktivitetsdag på Dalarö SK och deras 
anpassade parkourbana. Denna aktivitet passar alla åldrar och även familjer. Läs mer på hemsidan 
 
Online-spel på Red Bull Gaming Sphere 9/10 
Välkomna till online-spel på Red Bull Gaming Sphere i Stockholm. Vi spelar, fikar och umgås. Se bild 
nedan. Anmäl ditt intresse till kontakt@stockholm.rbu.se 

 

https://stockholm.rbu.se/guldkanten/
https://stockholm.rbu.se/kalender/musiklager-pa-mattinge-for-dig-1325-ar/
https://stockholm.rbu.se/kalender/parkour-pa-dalaro/
mailto:kontakt@stockholm.rbu.se?subject=E-speltr%C3%A4ff%209%2F10


  

  

 

Externa aktiviteter  
 
Familjedag med Funktionsrätt Stockholms län 26/9 
Funktionsrätt i Stockholms län bjuder in till en familjedag för att fira att barnkonventionen har blivit lag. 
Det blir lekar, tipspromenad och på plats är bland andra författaren Anna Pella. Läs mer på hemsidan 
  

 

 

  

  

 

  

 

https://stockholm.rbu.se/2021/09/10/inbjudan-till-funktionsratts-familjedag/
https://stockholm.rbu.se/
https://www.facebook.com/RBUStockholm/
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