Höstprogram 2021
Varmt välkomna att delta i Friends aktiviteter hösten 2021! Vi har ett blandat utbud och hoppas att du
hittar någonting som passar.
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. Föräldrar betalar £2 för kaka och kaffe/te.
•
•
•

3 september
8 oktober
19 november

Välkomstpub på Coach & Horses
Kom förbi en stund och mingla med nya och ”gamla” föräldrar.
•

Torsdag 16 september

Perukfest på Rugbyklubben
För att lätta upp i höstmörkret anordnar Friends fest på Rugbyklubben för föräldrar. Vi sätter på oss
peruker, hattar eller vad som finns hemma och festar loss tillsammans. I år lägger vi till roterande
bordsplacering.
•

Lördag 13 november

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. Olof
Karp är ansvarig för detta och kan nås på karparna@gmail.com. Kostnad £100/vuxen och år.
Innebandy
Innebandy för herrar har förekommit tidigare i skolans gymnastiksal men i nuläget har vi inte någon
ansvarig för denna aktivitet. Om du är intresserad att starta upp detta igen är du varmt välkommen att
kontakta skolan.

Höstens utflykter
Torsdag 26 augusti
Barnes Walk
Vi promenerar kors och tvärs genom mer eller mindre hela Barnes och ger allehanda tips för nyanlända
och ”gamla” föräldrar. Avgång från skolan efter lämning. Promenaden avslutas med lunch.

Onsdag 8 september
Fat Tire Cykeltur
Från cykelsadeln upplever vi tillsammans London på ett helt nytt sätt. På bekväma cyklar åker vi genom
Londons härliga gröna parker och passerar landmärken som Westminister Abbey, House of Parliament
och Trafalgar Square.
Ansvariga: Patrik Lennvald och Astrid Mynborg
Onsdag 6 oktober
Denbies Wine Estate
Upplev en engelsk vingård. Vi får en guidad tur av markerna och avslutar med vinprovning av det deras
egenproducerade vin.
Ansvariga: Therese Andersson och Jessica Mård Paulsson
Torsdag 18 november
Ham House
Följ med på en resa tillbaka i tiden, huset byggdes 1618 och är ett av de mest välbevarade husen från sin
tid. Många kända filmer och tv-produktioner har spelats in här. ”Most haunted house in England”.
Ansvariga: Sandra Karp och Carola Gellborn
Inbjudan med mer information om utflykten sätts upp på Friends anslagstavla en dryg vecka innan
utflykten äger rum samt via våra sidor på Instagram (friends_swedishschool_london) och Facebook
(Friends of the Swedish School in London). Barn/barnvagn kan följa med på de flesta utflykterna men
vänligen kontakta ansvariga för mer information. För att delta på Friends utflykter och aktiviteter behöver
medlemsavgiften till Friends vara betald, £20/familj och läsår. Alla intäkter kommer barnen på skolan
tillgodo.
Vilka är Friends?
För er som inte träffat Friends tidigare så är det en vänförening till skolan som egentligen heter Friends of
the Swedish School in London. Föreningen drivs av föräldrar på skolan och har funnits sedan 1983.

