Medlemsbrev december 2012
Dan före dan före dopparedan kommer här årets fjärde och sista medlemsbrev. Denna gång skickas det
ut endast via e-post, men det finns också att läsa på vår hemsida. Nästa medlemsbrev kommer redan i
januari och då skickas det även ut via vanlig post till alla hushåll i medlemsregistret. Apropå
medlemsregistret nådde vi i november månad för första gången över 1200 medlemmar i FUB
Stockholm.
Trevlig läsning!
Öppet Hus inför skolvalet 2013
I november genomförde vi för andra gången i år ett Öppet Hus inför skolvalet i
grundskolan/grundsärskolan 2013. Fortfarande har vi svårt att nå ut till alla skolor och föräldrar men
vi hoppas att fler och fler upptäcker vilket bra tillfälle detta är att jämföra och bekanta sig med olika
skolor i Stockholms stad. Nästa höst utökar vi genom att ha ett Öppet Hus även inför valet av
gymnasieskola.
Populär jubileumskryssning!
De 100 platser vi först bokat på Cinderella räckte inte långt när anmälningarna strömmade in. Totalt
blev det 161 resenärer som åkte med på FUB Stockholms 60-årskryssning den 18-19 november. Det
bjöds på ett digert julbord, dans till bandet Date och en massa annat. Alla deltagare fick också en
FUB-ryggsäck vid ombordstigningen. En artikel om kryssningen kommer att publiceras i UNIK.

Cinderella lyckades med konststycket få alla 161 FUB:are att sitta tillsammans vid julbordet.
____________________________________________________________________________________________________
FUB Stockholm
S:t Göransgatan 84, 3 tr
e-post: info@fubstockholm.se
112 38 Stockholm
hemsida: www.fubstockholm.se
Tel. 08-600 16 74

FUB-bloggen
Gå gärna in på FUB-bloggen, www.fubbloggen.se, och tyck till eller läs andras inlägg om bl a LSS
och goda levnadsvillkor.
Läger
I februari och maj anordnar FUB två kostnadsfria läger för småbarnsfamiljer. Och i sommar planerar
FUB Stockholm ett läger på Ädelfors folkhögskola för familjer med barn 5-10 år. Vi vill också tipsa
om ett filmläger för ungdomar på Barnens Ö samt om Svenska Downföreningens teckenläger. Läs mer
på vår hemsida, www.fubstockholm.se
Danser och discon
Med detta medlemsbrev finns en flyer bifogad med vårens alla danser och discon på Fryshuset.
Liksom i år kommer vi att arrangera ca 20 danser och 6 discon under 2013. En fickbroschyr skickas ut
till alla medlemmar under vecka 3 nästa år.
Fritidsaktiviteter
Samtliga fritidsaktiviteter fortsätter under våren med start i vecka 2. Avgifterna blir detsamma som för
höstterminen 2012. För er som deltar i Familjebadet blir det dock en förändring då alla familjer
uppmanas att bli medlemmar i Älvsjö AIK från och med nästa termin. Mer info om aktiviteterna finns
på hemsidan.
Kansliets öppettider under julhelgerna
Kansliet håller stängt mellan 22 december och 2 januari. 2- 4 januari har vi begränsad telefontid
(klockan 9-12) men det går alltid att nå oss via e-post, info@fubstockholm.se

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
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