Vårens program 2020
Varmt välkomna att delta i Friends aktiviteter våren 2020! 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.

•
•
•
•

24 januari
13 mars
24 april
22 maj

Tjejpub

Alltid från klockan 19 och du behöver inte föranmäla

•

30 januari – Bull’s Head

•

26 mars – Red Lion

•

23 april – Coach & Horses

Vårens utflykter
Måndag 20 januari

BAPS Shri Swaminarayan Mandir – Neasden Temple
Följ med till det praktfulla hinduiska templet i Londons norra förort, Neasden. Templet färdigställdes
1993 och är ett av de största utanför Indien. En gömd pärla du bara måste uppleva. Gemensam indisk
lunch på “Shayona” efteråt (valfritt).
Ansvariga: Trille Normark och Katarina Knutsson
Onsdag 19 februari

Wimbledon
Följ med bakom kulisserna på All England Lawn Tennis Club, världens mest kända tennisklubb och
hemmaplan för Wimbledonmästerskapen. Vi får möjlighet att besöka deras museum men även en
privat guidad tur runt tennisbanorna där vi kommer få lära oss mer om Wimbledons historia,
traditionerna och legenderna som spelat här.
Ansvariga: Patrik Lennvald och Caroline Mildenborn
Torsdag 19 mars

Vinprovning
När våren äntligen börjar närma sig kommer vi ha en kväll tillsammans där vi får prova olika
roséviner. Aktiviteten kommer äga rum i Barnes
Ansvariga: Jessica Mård Paulsson och Karin Sardal
Tisdag 28 april

Highgate Cemetary
April månads friendsutflykt tar oss till den vackra och berömda kyrkogården i Highgate. Vi kommer
bli guidade i den västra delen som endast är öppen för förbokade grupper.
Ansvariga: Karin Lindström och Pernilla Persson

