
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RFSL Örebro 

 

Vilka är vi och vad gör vi? 
Who are we and what do we do? 



RFSL Örebro – vilka är vi och vad gör vi? 
m 

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners 
och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. 
RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. 

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 
medlemmar och 36 avdelningar spridda över Sverige, däribland RFSL Örebro. 
 
Kuratorsverksamhet 
Erbjuder samtal kring ämnen 
som rör hbtq*. Stödet riktar sig 
till personer från 13 år i 
Örebro Län och riktar sig till 
såväl hbtq-personer själva 
som anhöriga. Samtalen är 
gratis och bokas med personal 
på plats, per telefon eller mail. 
Tolk finns tillgängligt samt 
möjlighet till samtal via Skype. 
 
Social verksamhet 
Samtliga verksamheter håller 
till på RFSL Örebros förutom 
Regnbågsfamiljer som håller till 
på Varberga Familjecentral. 
 
Nya Bubbel. Mötesplats för 
unga hbtq-personer 13-25 år. 
Öppet onsdagar 18:00-20:00. 
 
Newcomers Youth. ffffffffff     
Mötesplats för unga hbtq-
personer 13-25 år som är 
asylsökande, nyanlända eller 
papperslösa. Öppet onsdagar 
16:30-18:00. 
 
Newcomers. Mötesplats för 
vuxna hbtq-personer som är 
asylsökande, nyanlända eller 
papperslösa. Öppet varannan 
måndag jämna veckor (fråga 
oss om separat schema för 
tider). 
 
Tisdagscafé. Mötesplats för 
hbtq-personer oavsett ålder. 
Öppet tisdagar 18:00-20:00. 
 
Seniorcafé. Mötesplats för 
äldre hbtq-personer. Öppet 
sista söndagen i månaden 
18:00-20:00. 
 
 

 
 
Transcafé. Mötesplats för 
transpersoner och personer 
med transerfarenhet. Öppet 
tredje söndagen i månaden 
18:00-20:00. 
 
Regnbågsfamiljer. 
Mötesplats för hbtq-personer 
som är har eller planerar att 
skaffa barn. Öppet sista 
söndagen i månaden 13:00-
16:00.  
 
Stolta föräldrar. Mötesplats 
för föräldrar till hbtq-barn. 
Öppet en torsdag i månaden 
(fråga oss om separat schema 
för tider). 
 
Bi+. Mötesplats för bi/pan-
sexuella, queers och övriga 
som attraheras av fler än ett 
kön. Öppet en måndag i 
månaden (fråga oss om 
separat schema för tider). 
 
Filmkväll. Mötesplats för 
hbtq-personer i alla åldrar där 
vi tittar på queera filmer 
tillsammans. Öppet en fredag 
i månaden (fråga oss om 
separat schema för tider). 
 
Newcomers 
Ett nätverk för asylsökande, 
nyanlända eller papperslösa 
vuxna hbtq-personer som 
träffas och umgås. Nätverket 
erbjuds samhällsinformation 
och hälso- och kultur-
främjande aktiviteter samt 
socialt och praktiskt stöd runt 
asylprocessen av kurator. 
 
 
 

 
Newcomers Youth 
Ett nätverk för unga 
asylsökande, nyanlända eller 
papperslösa hbtq-personer 
15-25 år som träffas och 
umgås. Nätverket erbjuds 
socialt och praktiskt stöd runt 
asylprocessen av kurator, 
juridisk rådgivning samt en 
fritidsgård med varierande 
aktiviteter.  
 
Testpoint  
En verksamhet med snabbtest 
för hiv riktat till män som har 
sex med män, transpersoner, 
nyanlända hbtq-personer och 
hbtq-personer som har sex 
mot ersättning. Testet är gratis 
och anonymt och du får svaret 
inom 20 minuter. Personalen 
som arbetar har utbildning i 
hiv och sti:er, säkrare sex och 
rådgivande samtal.  
 
Kondomprenumeration 
Förutom att du kan hämta 
upp gratis kondomer hos oss 
på plats eller göra en 
engångsbeställning kan du 
skriva upp dig på kondom-
prenumeration. Kondom- 
och glidmedelsutskick görs 
ungefär 6ggr/år. Maila oss 
och uppge namn, adress och 
preferenser. Vi kan även 
skicka med ett av våra 
kondommåttband! 
 
RFSL Örebro 
Västra Nobelgatan 19 
703 55 Örebro 
 
orebro@rfsl.se 
019 – 14 42 32 
 

* HBTQ = HOMOSEXUELLA, BISEXUELLA, TRANSPERSONER PERSONER MED QUEERA IDENTITETER OCH UTTRYCK. 

 



RFSL Örebro – who are we and what do we do? 
 

 RFSL, The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender and Queer Rights, is a non-profit organization founded     

         in 1950. RFSL's goal is that LGBTQ people should have the same 
rights, possibilities and obligations as everybody else in society. RFSL works locally, nationally and 
internationally and is an ever growing organisation with about 7000 members and 36 branches all over 
Sweden, among them RFSL Örebro. 
 
Counselling 
Offers support in issues 
concerning lgbtq*. The 
support is aimed for people 
from 13 y/o in Örebro county 
who identify as an lgbtq as 
well as their relatives. This is 
free of charge and you can ask 
for an appointment on site, by 
telephone or email. An 
interpreter is available and the 
possibility to have counselling 
sessions by Skype.  
 
Social activities 
All of our activities are placed 
at RFSL Örebro except 
Regnbågsfamiljer which is placed 
at Varberga Familjecentral. 
 
Nya Bubbel. Meeting point 
for lgbtq-youths 13-25 y/o. 
Open Wednesdays 6-8PM. 
 
Newcomers Youth. ffffffffff     
Meeting point for lgbtq-
youths 13-25 y/o who are 
asylum seekers, newly arrived 
or undocumented immigrants 
Open Wednesdays 4:30-6PM. 
 
Newcomers. Meeting point 
for adult lgbtq-people who are 
asylum seekers, newly arrived 
or undocumented immigrants 
Open every other Monday 
even weeks (ask us for the 
separate time schedule). 
 
Tisdagscafé. Meeting point 
for lgbtq-people regardless of 
age. Open Tuesdays 6-8PM. 
 
Seniorcafé. Meeting point for 
elderly lgbtq-people. Open 
the last Sunday of the month 
6-8PM. 

 
 
Transcafé. Meeting point for 
transgender people or people 
with trans experiences. Open 
the third Sunday of the month 
6-8PM.  
 
Regnbågsfamiljer. Meeting 
point for lgbtq-people who 
has or are planning to have 
kids. Open the last Sunday of 
the month 1-4PM. 
 
Stolta föräldrar. Meeting 
point for parents to lgbtq-
kids. Open one Thursday a 
month (ask us for the separate 
time schedule). 
 
Bi+. Meeting point for 
bi/pan-sexuals, queers and 
others attracted by more than 
one gender. Open one 
Monday a month (ask us for 
the separate time schedule). 
 
Filmkväll. Meeting point for 
lgbtq-people regardless of age 
where we watch queer movies 
together. Open one Friday a 
month (ask us for the separate 
time schedule). 
 
Newcomers 
A network for adult lgbtq-
people who are asylum 
seekers, newly arrived or 
undocumented immigrants 
who can meet and hang out 
The network is offered 
community information, 
health- and culture based 
activities as well as practical 
and emotional support 
concerning the asylum 
process by a counselor. 
 

 
Newcomers Youth 
A network for lgbtq-youths 
13-25 y/o who are asylum 
seekers, newly arrived or 
undocumented immigrants 
who can meet and hang out 
The network is offered 
practical and emotional 
support concerning the 
asylum process by a 
counselor, legal counselling as 
well as an youth club with 
varied activities. 
 
Testpoint  
An intervention which offers 
rapid HIV testing aimed for 
men who have sex with men, 
trans people, lgbtq-asylum 
seekers and lgbtq-people who 
sell sex. The test is free of 
charge and anonymous and 
you get the result within 20 
minutes. Our staff is educated 
in hiv and sti’s as well as 
consultative dialogues.  
 
Condom subscription 
Except being able to get free 
condoms at RFSL Örebro by 
site or make an one-time 
order you can subscribe on 
condoms and lube. Condoms 
and lube is dispatched 
approximately 6 times/year. 
Send us an email and state 
your name, address and 
preferences. We can alsdo 
sent you one of our condom 
measuring tapes! 
 
RFSL Örebro 
Västra Nobelgatan 19 
703 55 Örebro 
 
orebro@rfsl.se 
019 – 14 42 32 

* LGBTQ = LESBIAN, GAY, BISEXUALS, TRANSGENDER PEOPLE AND PEOPLE WITH QUEER IDENTITIES AND EXPRESSIONS. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hemsida: orebro.rfsl.se                       Instagram: rfsl_orebro 
Mejl: orebro@rfsl.se                  Telefon: 019-14 42 32                 facebook.com/rfsl.orebro 

Bli medlem  
 
Alternativ 1: Besök rfsl.se, du blir snabbt och enkelt medlem!  
Alternativ 2: SMS till 72980, skriv: RFSLMEDLEM + ååååmmddxxxx, så 
dras 100 kronor och du blir medlem i RFSL. Är du under 26 år blir du 
medlem i RFSL och i RFSL Ungdom för bara 50 kronor.  
 
Genom att vara medlem är du med och förändrar världen till det bättre för 
hbtq-personer: 
 
     •     Du tar ställning för hbtq-personers mänskliga rättigheter.  
     •     Du ger RFSL en starkare röst lokalt, nationellt och internationellt.  
     •     Du får en trygg gemenskap och blir en del av en viktig rörelse.  
     •     Som medlem kan du engagera dig i närmaste avdelning. 


