
  

  

 

Samtalscirkel med BOSSE råd-, stöd- och kunskapscenter 
Under tre tillfällen under mars och april har vi tillsammans med BOSSE råd-, stöd- och kunskapscenter 
samtalscirkeln "Jag & min sexualitet".  
 
Samtalsträffarna passar för dig mellan ca 16 och 30 år. Träffarna leds av Stefan Balogh som är 
sexolog/konsulent på BOSSE råd-, stöd- och kunskapscenter. Egenavgiften är 50 kr per tillfälle. 
Läs mer på hemsidan. 

 

 

Musikläger Mättinge 20-22 maj 
I maj har vi vårt traditionella musikläger på Mättinge. Ungdomar från 13 år är välkomna till en helg med 
musikskapande, disko och gemenskap. Vi ger företräde till dig som är under 25 och välkomnar andra i 
mån av plats. Helgerna är föräldrafria och du behöver ha med dig en personlig assistent. Mer 
information finns på hemsidan 
 
OBS! deltagare och assistenter som följer med måste ha vaccinerat sig mot Covid-19. 

 

 

E-sportträff 20/3 
Vi fortsätter med e-sportträffar i år och nästa är söndag 20/3. Info om tid, plats med mera finns 
på hemsidan. 
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E-sportturnering med andra RBU-föreningar 10/4 
Söndag 10/4 bjuder RBU Halland in till en e-sportturnering. Vi håller till på Inferno online vid Odenplan där 
vi brukar ha våra ordinarie e-sportträffar. Läs mer på hemsidan. 

 

  

 

Plats kvar på påsklovsridningen på Kungsgården 
Det finns fortfarande plats kvar på ridningen vid stall Kungsgården. Läs mer på hemsidan. 

 

  

 

Save-the-date aktiviteter under våren 
Här kommer information om aktiviteter som är på gång. Inbjudningarna till dessa kommer i mars 
nyhetsbrev. 

• Föreläsning Mikael Andersson 26/4 
• Föreläsning Kevin Nordfors 5/5 
• Familjeläger Herrfallet 24-31/7 

 

  

 

Dags att betala medlemsavgiften! 
Nu är det dags att betala in RBU:s medlemsavgift för 2022. Ni ska ha fått mejl med inbetalningsuppgifter. 
Om ni saknar det eller har andra frågor kring medlemskapet får du gärna mejla 
till elise.jeppsson@stockholm.rbu.se.   
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