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  KBU:s sommarlov 

Sommar är en tid för skoj, sol, bön, god mat, mässa och skratt. 

Detta är något som KBU kommer ge dig, en extra känsla av sommar 

innan du börjar skolan. Vi kommer göra massor av saker varje 

lördag och du behöver inte komma på allt utan då du känner för att 

komma. 

Vi träffas alltid lördagar kl 10 utanför Vår Frälsares Församling i 

Malmö! Vi är klara kl 16 (om utflykt kl 17) 

Läs programmet så ses vi! 

Tips: Ta med kläder efter aktivitet och väder! 

Föräldrar är välkomna att delta. 

Har du frågor? Maila nilsglimelius@hotmail.com 

Ses o hörs 

Nils Glimelius 

KBU:s ordförande 

17 juni – Grillning + laserdome 

24 juni – Utflykt till Kulturen i Lund 

1 juli – Matlagning + Besök hos Ortodoxa kyrkan i Malmö 

8 juli – Utflykt till Kyrkan i Trelleborg + Klostret i Ystad 

15 juli – Matlagning + Föreläsning av José (+ Brännboll)  

22 juli – Matlagning + Bilda dagar (Vattenfestival) 

29 juli – Utflykt till Tropikariet i Helsingborg  

5 augusti – Grillning + Innebandy/ Ribban (ta med ombyttes kläder) 

12 augusti – Utflykt till Vattenhallen i Lund 
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S:t Nikolausfest 
 

 
 

Söndagen den 10 december firar vi S:t Nicolaus kl 9:30. 

Därför kommer han i slutet av familjemässan för att ge 

godispåsar till alla barnen. Sedan blir det julfest med lekar i 

Bispsalen under kyrkan. Vi slutar klockan 12. 

 

Meddela gärna den 29 november om du (och dina syskon) 

kan komma genom mail till Nils 

(nilsglimelius@hotmail.com). 



 

Anmälningsblankett för KBU 2017 
KBU ordnar aktiviteter som utflykter, grillningar, fester och maskerader för 

kristendomsundervisningseleverna. Anmälan och alla aktiviter (för medlemmar) 

är gratis. KBU är en lokal förening för SUK som organiserar större läger och 

evenemang vilket KBU 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 den till församlingensexpeditonens 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. Inga uppgifter lämnas ut till någon annan 

part! 

Vid frågor maila KBU:s ordförande Nils (nilsglimelius@hotmail.com) eller gå in 

på SUK:s hemsida. 

Datum ___________________________________________  

Medlemmens Namn ________________________________ 

Medlemmens Namntäckning _________________________ 

Personnummer ____________________________________  

Gatuadress ________________________________________  

Postnummer och Ort ________________________________  

E-mail ____________________________________________  

Telefonnummer ____________________________________  
(Barn under 11 år) härmed godkänner jag att mitt barn blir medlem i KBU 2016  

Målsman Namnteckning 

_________________________________________________ 

Målsman Namnförtydligande 

__________________________________________________ 


