Höstprogram 2019
Varmt välkomna att delta i Friends aktiviteter hösten 2019! Vi har ett blandat utbud och hoppas att
du hittar någonting passande just för dig, eller så hänger du helt enkelt med på allt!
Inbjudan med information om vad, när, hur och kostnad sätts upp på Friends anslagstavla ca 10
dagar innan utflykten äger rum. Barn/barnvagn kan följa med på de flesta utflykterna men vänligen
kontakta ansvariga för mer information. Eventuella förändringar i programmet kommer att
kommuniceras via anslagstavlan på skolan samt via vår sida på Facebook. Sidan heter Friends of the
Swedish School in London. Sök på sidans namn, gå in på sidan och tryck på gillaknappen. Då kommer
du kunna följa nyheter från sidan i ditt nyhetsflöde.
För att delta i Friends aktiviteter skall medlemsavgiften till Friends vara betald, £20/familj och läsår
(£10 för en termin). Vi vill poängtera att alla intäkter kommer barnen på skolan tillgodo!
OBS! Vid avgiftsbelagda aktiviteter är anmälan bindande dvs deltagaravgift förfaller till betalning
oavsett faktiskt deltagande!
Innebandy

Tisdagar kl. 19-20

Innebandy för herrar i skolans gymnastiksal.
Ansvarig är Niklas Wood, Niklas_Wood@hotmail.com och kostnad/termin är £25.
Fotboll

Lördagar kl 15.

Vi vill tipsa om ”föräldrafotbollen”. Den arrangeras inte av Friends men är ett välbesökt och populärt
helgnöje för många svenskar i Barnes med omnejd! Barn/ungdomar och föräldrar spelar ihop på
Rocks Lane och efteråt går de som vill vidare till puben Sun Inn, där de som inte spelat brukar möta
upp. Även där är Niklas Wood ansvarig. Kostnad £100/vuxen och år.
Fredagsfika
Följande fredagar ordnar Friends fika direkt efter skolan på skolgården, vid regn är vi inne. Det
serveras kaka och saft/kaffe. Elever betalar £1 för kaka och saft ingår. Föräldrar betalar £2 för kaka
där kaffe/te ingår.

•
•
•

6 september
4 oktober
15 november

Tjejpub

Alltid från klockan 19 och du behöver inte föranmäla
•

Torsdag 19 september på The Coach and Horses

•

Torsdag 21 november på The Red Lion

Höstens utflykter
Torsdag 5 september

Barnes Walk
Vi promenerar kors och tvärs genom mer eller mindre hela Barnes och ger allehanda tips för
nykomna föräldrar. Avgång från skolan efter lämning. Avslutas med lunch kl 12.30. Trevligt om
gamla medlemmar har möjlighet att ansluta till lunchen!
Tisdag 10 september

Sunbury Antiques Market
Första utflykten för året åker vi tillsammans (med egna bilar) till Sunbury Antiques Market,
Kempton Park. Där kan ni hitta alltifrån ljusstakar, krukor, möbler, mattor till uppstoppade rävar,
skyltdockor, kanonkulor – Ja, precis allt möjligt! Observera att vi ger oss av tidig morgon.
Ansvariga: Karin Sardal och Jessica Mård Paulsson
Tisdag 8 oktober

Historisk vandring i Barnes
Följ med den professionella guiden Annika Hall på en spännande förmiddag genom Barnes. Annika
har ett brinnande intresse för brittisk historia, litteratur och traditioner och ägnar sina dagar åt att
öppna dörrarna till Londons kulturella värld.
Ansvariga: Malin Sund och Caroline Mildenborn
Torsdag 7 november

Vinprovning med Lotte (kvällsaktivitet)
Sommelier Charlotte Meynert introducerar oss i hur man provsmakar och bedömer vin.
Ansvariga: Isabelle Borggren
Onsdag 27 november

Old Bailey, rättegång
Följ med till den kända domstolen Old Bailey. Här hanteras de stora kriminella fallen i London. Lär
dig mer om det brittiska rättsväsendet, besök en rättegång och se hur de gamla dräkterna och
perukerna går hand i hand med det moderna.
Ansvariga: Trille Normark och Karin Lindström

