KBU/
S:t Thomas
SOMMAR
2018

Välkomna till KBU/S:t Thomas sommar 2018!
Denna sommar planerar vi roliga, andliga, lärorika och skoj grejer
till alla barn och unga i Vår Frälsare och S:t Thomas församling.
Titta på programmet nedan och kom på aktiviteterna. Vi börjar
träffar kl 10 och är klara runt 16, med undantag för utflykterna.
Allt är gratis för barnen! Vuxna och föräldrar som följer med,
betalar för sin egen del. Sommaraktiviteter anordnas i samarbete
med Studieförbundet Bilda därför anmälningen går via den. Alla
anmälda till aktiviteter blir olycksfallförsäkrade.
Träffas utanför Vår Frälsare församling i Malmö
14 juli - grillning + den levande bibel
21 juli - matlagningskurs av Nils
28 juli - utflykt till karmelitsystrarna
4 augusti - utflykt upptäcka Västkustbanan
11 augusti - besöker ’sommarscen Malmö’
Träffas i S:t Tomas församling i Lund
22 juni - midsommarafton i Skryllegården.
OBS! Kl 12:30 på Skryllegården eller ring
Iwona (0739138168).
30 juni - experiment i köket med Iwona
7 juli - 7 roliga lekar i Lund
Fyll i anmälningen längst back innan ni kommer till träffen,
underlättar arbetet för oss:)
Frågor? Maila Nils på nilsglimelius@hotmail.com eller Iwona på
iwona.dekajlo@bilda.nu

Söndagen den 9 december kommer S:t Nikolaus kl 9:30 till Vår
Frälsare församling för att dela ut gåvor till dig.
Färglägg bilden nedan🖍

Anmälningsblankett för KBU 2018
(Vår Frälsares Församlings Katolska Barn- och Ungdomsförening)
KBU ordnar aktiviteter så som utflykter, grillningar, fester och maskerader för
kristendoms-undervisningseleverna. Anmälan och alla aktiviteter (för medlemmar)
är gratis. KBU är en lokal förening för SUK, som organiserar större läger och
evenemang, vilket KBU:s medlemmar får tillgång till. Vi kommer att skicka hem
tidningen SUcKen till er, och barn under 11 år får tidningen Sucketen. Vid utflykter
är barnen olycksfallsförsäkrade.
Medlemskapet för KBU måste förnyas varje år, så fyll i uppgifterna nedan och
lämna det till församlingsexpeditionen brevlåda eller gå in på SUK:s hemsida
www.suk.se och gör er anmälan där. För att ni ska bli registrerade är det viktigt att
det finns med namn, underskrift och födelsedatum.
Barn som är under 11 år måste ha målsmans godkännande, vilket görs längst ner
på bladet.
KBU samarbetar med studieförbundet Bilda och delar uppgifterna till dem.
Vid frågor maila KBU:s ordförande Nils på nilsglimelius@hotmail.com eller gå in på
SUK:s hemsida.
Välkommen!
KBU, Vår Frälsares Katolska Barn- och Ungdomsförening
Anmälan för KBU medlemskap 2018
Datum _______________________________________________________
Medlemmens Namn _____________________________________________
Medlemmens Namnteckning ______________________________________
Personnummer ________________________________________________
Gatuadress____________________________________________________
Postnummer och Ort ____________________________________________
E-mail _______________________________________________________
Telefonnummer ________________________________________________
(Barn under 11 år) härmed godkänner jag att mitt barn blir medlem i KBU 2018
Målsman Namnteckning _________________________________________
Målsman Namnförtydligande _____________________________________

