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Ordförande har ordet 
 

Nu har det gått ett år som KBU har ordnat 
aktiviteter. Vi har haft grillning, utflykt och 

Nikolausfest. Om du har haft hälften så roligt 
som jag då har du haft dunder roligt!   

 

Ses och hörs! 
 

Nils Glimelius 
KBU:s ordförande 
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Årsmötet är ett perfekt tillfälle för dig att påverka och 
få en inblick inom föreningen. 

Välkommen till KBU:s årsmöte söndagen den 22 januari 
efter 11-mässan i en av skolsalarna hos Vår Frälsares 

Församling. 

Motioner skickas in senast den 15 januari till Nils 
(nilsglimelius@hotmail.com). 

 

Välkommen! 

 

 
  

mailto:nilsglimelius@hotmail.com
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KARNEVAL 
 

Karneval är en tid då man ska festa, leka och äta mycket god 
mat innan fastan börjar. 

Därför bjuder KBU dig till karneval-fest den 25 februari. Vi 
träffas kl 09:00 i bispsalen (salen under kyrkan). Vi kommer 

leka, pyssla, pynta, laga mat, fira mässa och sedan ha en 
festmåltid tillsammans. Vi kommer vara klara cirka kl 13:00. 
Anmäl er gärna om du kommer och hur många som kommer 

till Nils (nilsglimelius@hotmail.com) 

 

GRATIS FÖR ALLA BARN! 

 

Välkommen! 
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Pannkaksladan + mini zoo + 

Järnvägsmuseet 

Alla kristendomsundervisningsbarn och syskon (småsyskon får åka med 
i föräldrarnas sällskap) är inbjuda till dagsutflykt den 29 April tillsammans 
med KBU. Vi åker lördagen 29 april till Helsingborg kl 09:00 från Vår 
Frälsare Församling (Erik Dahlbregsgatan 28, Malmö) och är tillbaka 
senast kl 17:30. För alla deltagare ingår bussresa, inträde till Djursafari 

och Järnvägsmuseet och pannkaksbuffe till lunch. 
 

Pris: 
Barn medlem i KBU - GRATIS 

Barn inte medlem i KBU - 50 kronor 
Förälder till barn -200 kronor 

(Betalas kontant på plats) 
Är du inte medlem i KBU så gör det genom att fylla in 

anmälningsblanketten eller gå in på SUK:s hemsida (www.suk.se). 
 

Vi har ett begränsat antal platser så gör anmälan snarast till expeditionen 
brevlåda, er kristendomsundervisnings-lärare eller skicka mail till Nils 

(nilsglimelius@hotmail.com).  
Sista anmälningsdag är 9 april. 

Välkommen! 
 
 

TEXTA TYDLIGT 
Jag, ____________________________, i klass __________, följer med 

till Pankaksladan och Järnvägsmuseet den 29 april.  
Min förelder heter______________________________  

telefon:_______________ åker med Ja     Nej 
Tillsammans med mig kommer______ småsyskon 

  

  

OBS Detta är en intresseanmälan! 

OBS Detta är en intresseanmälan! 

 

http://www.suk.se/
mailto:nilsglimelius@hotmail.com
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Är du nyfiken på KBU:s höstprogram? 
Kolla in varfralsare.se   



 

Pssst anmälning 2017 görs lättast på SUK.se  KBU vårprogram 2017 

Anmälningsblankett för KBU 2017 
(Vår Frälsares Församlings Katolska Barn och Ungdomsförening) 

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. 
Välkommen!  

 
KBU, Vår Frälsares Katolska Barn- och Ungdomsförening 
Anmälan för KBU medlemskap 2017 
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 
_____________________________________ 
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