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Verksamhetsberättelse för Värmdö föräldraförening för verksamhetsåret 2017
Exit Games den 29/1: På Exit Games i Gamla stan i Stockholm var vi trettio barn och vuxna som
genom ett bra teamarbete lyckades hitta den ”kidnappade” mormorn och ordna så att de döda
vikingarna fick festa i evighet i Valhall. Vi som deltog fick uppleva en timme fylld av spänning och
klurigheter.
Danslek den 19/2: Vi hade bokat tid med en danspedagog som var en mycket omtyckt och
efterfrågad danslärare, dansare och koreograf. Nio av våra medlemmar fick prova på att dansa
hiphop som är en rytmisk dansstil med mycket attityd och häftiga rörelser. Efter dansen fick
medlemmarna utforska dansmuseet.
Bounce den 19/3: Ett trettiotal medlemmar följde med vår guide som fick alla i full action och att
våga utmana sig själva i minihopp, dodgeball, trampoliner och en parkourbana. Barnen tyckte att det
var jätteroligt!
Keramik den 1/5: Ett trettiotal medlemmar var med på Keramikverkstaden i Gustavsberg hos
keramikern Tiina som höll i trådarna. Det rullades rullar som lades ihop till skålar och det gjordes
många fina små fantasifigurer.
Nysveds gård 6/5: Sjutton familjer samlades på Nysveds gård för att hälsa på alla djuren på gården.
Barnen fick prova på att rida, åka häst- och vagn och att åka fyrhjuling.
Artipelag 21/5: Sex familjer följde med på en trevlig och händelserik guidad visning av Artipelags
utställning av Morandi och Edmund de Waal.
Aquaria 3/6: Åtta familjer följde med oss till Aquaria på Djurgården i Stockholm och fick bland annat
uppleva åskoväder, stingrockor och pirayor i en regnskog. Barnen fick även komma riktigt nära hajar i
en tunnel under havsakvariet.
Boot Camp 20/8: En härlig dag i augusti fick ett tjugotal av våra medlemmar (främst barnen) krypa,
klättra, klänga och svettas hos Värmdö Bootcamp. Instruktören visade hur man skulle ta sig igenom
och förbi varje hinder, de skulle bla klättra upp för en vägg och gå armgång mellan hängande ringar.
En fysiskt krävande och rolig aktivitet!
Tumba bruk 24/9: Sju familjer besökte Tumba bruksmuseum. Guiden berättade om brukets och
sedlarnas historia. Han visade hur man gjorde sedelpapper och barnen fick prova på att göra egna
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pappersark! Guiden berättade att Tumba bruk inte bara gör sedlar åt Sveriges riksbank utan även åt
hela 48 andra olika länder!
Äventyrsgympa 24/10: I oktober fick vi en riktig helkväll med Lillsveds idrottsfolkhögskolas duktiga
äventyrspedagoger. Drygt tjugo barn med föräldrar fick chansen att prova på klättring, olika
bollsporter samt att hoppa och springa i en klurig och rolig hinderbana.
Adventspyssel 25/11: Fjorton familjer slöt upp på Sjöliden i Värmdö för att pyssla jul- och
adventspynt. Det tillverkades bla. dekorerade ljus, änglar, smällkarameller och julkort.
Julfest 19/12: Lillsveds idrottsfolkhögskola anordnade traditionsenligt julfest i samband med sin
terminsavslutning. Drygt trettio barn med föräldrar var där från föreningen och åt julgröt, var med
och dansade långdans och dansade kring granen till tonerna av en tomteorkester med dragspel i
hand. Vi blev även bjudna på ett roligt och trevligt teateruppträdande som Lillsveds elever
arrangerat. I slutet av festen kom tomten och delade ut godispåsar till alla barn.
Tack alla medlemmar som följt med på föreningens aktiviteter under 2017! Tack även till styrelsen
som lagt ner ideellt arbete för att arrangera dessa aktiviteter under året. Utan er alla skulle vi inte ha
någon förening! Vi ses åter under 2018.
Vänligen Anneli Nykkel, ordförande i Värmdö föräldraförening
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