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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 

 

https://stockholm.rbu.se/kalender/forelasning-med-kevin-nordfors-mitt-liv-som-funkis-fran-utraknad-till-nagon-att-rakna-med/


 

E-spelträffar 21/11 och 4/12 
Vi fortsätter med e-spelträffar i november och december. Du bestämmer vad du vill spela (utifrån deras 
utbud på ca 150 spel). De två sista träffarna för året är söndag 21/11 och lördag 4/12 kl. 11.00-14.00 
Anmäl dig till ett eller båda tillfällena direkt. 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 

 

  

 

Ge bort ett supporter-medlemskap i julklapp! 
RBU arbetar för att barn och ungdomar med rörelsenedsättning ska bli bemötta med respekt och få det 
stöd de behöver. Vi slåss för ett samhälle där varenda unge ska kunna uppnå sin fulla potential. Som 
supporter stöttar man oss i det arbetet. Alla är välkomna och hjälper oss i kampen. För den som 
blir RBU-supporter nu ingår medlemskap för 2022. Varje ny medlem ger oss större kraft så att vi kan 
göra mer. Vi behöver alla medlemmar och barnen behöver oss! ❤  
 
Läs mer på riksförbundets hemsida 

 

 

Registrera alla i familjen som medlemmar i RBU! 
Lägg till alla i familjen (som bor på samma adress) som medlemmar i RBU Stockholm. Det kostar 
ingenting, men det betyder mycket för oss som förening. Stort tack till er som redan 
har registrerat familjemedlemmar! 

 

 

  

  

 

  

 

https://stockholm.rbu.se/kalender/e-speltraffar-under-hosten/
https://stockholm.rbu.se/kalender/save-the-date-for-julpyssel-fika/
https://rbu.se/ny-medlemskategori-rbu-supporter/
https://stockholm.rbu.se/
https://www.facebook.com/RBUStockholm/
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