VÄNGÅVAN – ESSINGENS MÖTESPLATS – EN PARK FÖR ALLA
BLI MELDEM i Vängåvans Vänner 2020, föräldraföreningen som driver Vängåvan. Vi behöver dig!

FRITIDS · PARKLEK · KÖR · PLASKDAMM & UTEDUSCH · EVENT I PARKEN · BYTESBOD
UNGDOMSGÅRD · FIKA · GRILLPLATS · KALASLOKAL · SANDLEKSAKER & SMÅCYKLAR
I PARKEN ERBJUDS – förutom en fin parklek med egen kör, ungdomsgård, fritids för 10 till 12-åringar har vi en bytesbod,
odlingar, spel och vi anordnar loppis och parkfester. Under sommaren har vi plaskdamm och utomhusdusch. Det finns
hinkar och spadar till sandlådelekar bollar, bandyklubbor och utomhusspel att låna. Här finns också cyklar till de mindre,
fika, mellanmål samt besökstoalett med skötbord.
EN PARK FÖR ALLA – Parken är öppen alla dagar. Kom och häng med andra likasinnade! På fredagar har parkleken särskilt
öppet mellan kl 10–13 då du som är ledig, hemma med barn, pensionär eller bara sällskapssugen är varmt välkommen.
Det finns fika, spel och kreativt skapande för den som vill.
PARKÖREN – Vängåvans alla kan sjunga-kör där alla är välkomna.
Kören repar under våren på torsdagar kl 18.30–20. Kom och sjung
med oss! Mer information på FB: Parkören – kören på Vängåvan.
BYTESBODEN – Bytesboden är alltid öppen. Här kan man lämna
gamla saker man själv inte längre behöver och kanske hitta nya
skatter att ta med sig hem. Facebooksidan: Bytesboden Vängåvan.
UNGDOMSGÅRD – för alla i årskurs 6-9 måndagar kl 18–20 & sista
skolfredagen i månaden kl 19-22. Insta: parkens_ungdomsgård
FIKA & TÄND GRILL – Vi har fika- & mellanmålsförsäljning vardagar
mellan 12–18. På fredagar är grillen tänd mellan cirka kl 13 - 16.
Förutom dagens mellanmål finns det fika för den sugne med kaffe,
festis och godsaker.
KVÄLLSÖPPET – Öppen kvällsverksamhet på onsdagar kl 18-20 för
alla barn som går i mellanstadiet, ålder 10-12 år.
BLI MEDLEM I VÄNGÅVANS VÄNNER – Ju fler bidrag vi får in till
verksamheten desto mer kan vi erbjuda och utveckla Vängåvan.
Medlemsavgiften betalar du in till vårt plusgiro 77 45 50-8,
swisha på 123-6256069 märk med e-post och namn, eller betala
medlemskapet direkt till personalen. Mejla oss på
parken@parklekenvangavan.se så att vi vet att du just blivit
medlem. Medlemskapet gäller kalenderårsvis.

Vängåvans Vänner är en ideell förening driven av
föräldrar. Vi tar hand om parkleken på Stora Essingen i
samarbete med stadsdelsförvaltningen. Här finns parklek
för stora och små, fritids för årskurs 4–6, ungdomsgård
samt kör för vuxna. Vårt mål är att vara en given, lokal
mötesplats för barn och vuxna i alla åldrar.

www.parklekenvangavan.se

VÄNGÅVANS VÄNNER

77 45 50-8

VÄNGÅVAN– en park för alla
Medlemsavgift 2020

VÄNGÅVANS VÄNNER

100 kr
300 kr
Valfritt belopp

Vängåvan – Essingens samlingsplats

PS. Glöm inte att mejla parken@parklekenvangavan.se att du betalat in årets medlemsavgift.
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UTOMHUSAKTIVITETER PÅ VÄNGÅVAN
EN PARK FÖR ALLA – Fikabrickan står framme, cyklar,
bollar, sandleksaker, hopprep, hoppstyltor, kub och andra
saker finns att låna vardagar kl 12-18.
PARKÖREN – Vängåvans alla kan sjunga kör repar
utomhus torsdagar kl 18.30-20.00. För alla från 12 år.
PARKLEKSSPEL – klassiska parkleksspel och andra
utomhusspel och finns att låna.
UTOMHUSMELLIS – mellanmålet vi serverar fritisbarnen
kan köpas av alla.
GRILLEN ÄR TÄND – på fredagar kl 14-16, grilla eget
medtaget eller handla det vi grillar till mellanmål.
UNGDOMSGÅRD – för barn i åk 6-9 måndagar 18-20 och
sista skolfredagen i månaden 19-22. Öppet för alla.
Utomhusaktiviteter så mycket det går.
KVÄLLSÖPPET – organiserad utomhuslek och andra
aktiviteter för alla barn i åldern 10-12 år på onsdagar kl
18-20.
UTETRÄNING PÅ STORA ESSINGEN – Kondition och
kroppsviksträning. För alla åldrar. Varje vecka olika dagar,
t ex tis 28/4 kl 19.00, mån 4/5 18.30, ons 13/5 kl 18.30.
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