
 

 

 
Vårens program 2022 
 
Varmt välkomna att följa med på Friends aktiviteter under våren 2022. Vi har ett blandat utbud och 
hoppas att du hittar något som passar dig. 
 
Inbjudan med information om vad, när, hur och kostnad läggs upp på sociala medier och Friends 
anslagstavla en dryg vecka innan utflykten äger rum. Följ oss gärna på FB och Instagram: Friends of 
Swedish School London. 
 
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 går oavkortat tillbaka till barnen.  
 

         
Fredagsfika 
Följande fredagar ordnar Friends fika för barn och föräldrar direkt efter skolan på skolgården. Det 
serveras kaka och saft/kaffe. Elever betalar £1 för kaka och saft. Föräldrar betalar £2 för kaka och 
kaffe/te.  
 

• 28 januari  

• 11 mars  

• 29 april  

• 27 maj  
 
 
Pubkvällar 
Från klockan 19 och du behöver inte föranmäla 
 

• 10 februari – Bull’s Head 
 

Coffee Mornings 
Vi träffas vid OSO som ligger vid ponden för en kaffe strax efter lämning, strax efter klockan 9. 
  

• 16 februari 

• 22 mars 
 
Cykelfest 
Lördagen den 7 maj är det dags för den årliga cykelfesten. Inbjudan kommer under våren. 
 
Sponsorstenar 
Ni kanske undrar vad det är för skyltar på skolväggen som är uppsatta med olika familjers namn 
ingraverade? Det är sponsorstenar som bland annat har bidragit till den fina fotbollsplanen som finns på 
skolan. Varje sten är sponsrad med £300. Under året kommer vi komma ut med mer information om och 
när vi ska köra igång en ny sponsring.  
 



 

 

 
Fotboll 
Lördagar kl 15.  
Vi vill tipsa om ”föräldrafotbollen”. Den arrangeras inte av Friends men är ett välbesökt och populärt 
helgnöje för många. Barn/ungdomar och föräldrar spelar ihop på Rocks Lane och efteråt går de som vill 
vidare till puben Sun Inn. Olof Karp ansvarar för detta.  Kostnad £100/vuxen och år. 
 
 
Vårens utflykter 
 
Torsdag 20 januari 
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.  
 
Torsdag 3 mars 
Shoreditch street art tour 
Följ med på en guidad tur i Shoreditch för att uppleva dess urbana utställning av street art från några av 
de största namnen, till exempel Banksy.  
Ansvariga: Yvonne Burman och Caroline Mildenborn 
 
Onsdag 6 april 
Vingården Denbies 
Upplev en engelsk vingård. Vi får en guidad tur av vingården och avslutar med vinprovning av det deras 
egenproducerade vin.  
Ansvariga: Therese Andersson och Jessica Mård Paulsson 
 
 
 

 
 


