UTFLYKTSDAG 2018

24 MAJ PÅ FLÄMSLÄTTS STIFTS- OCH KURSGÅRD

Varmt välkomna till en dag fylld av spänning för alla förskolebarn!
UTFLYKTSDAG 2018 -

En dag fylld av dockteater, sång, musik, lekar,
målarplank och lite annat.
Utflyktsdagen för förskolebarn vänder sig till
kyrkans barntimmar, kyrkans förskolor, musiklekis och
vuxen-barngrupper i våra församlingar.
Inbjud gärna också de förskolor som ni har kontakt
med i er kommun. Programmet är särskilt anpassat
för barn 3-6 år, men vi är övertygade om att det blir
en jätterolig dag för alla förskolebarn 0-6 år, deras
ledare och föräldrar.
Program:
10:00 Dagen börjar med en inledande andakt i kyrkan

Anmälan:
senast 8 maj till:
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
Box 263, 53223, SKARA
eller anmalan@skuskarastift.se
(Skriv av anmälningstalongen om ni mejlar).
En bekräftelse kommer efter anmälan.

10:30 1. Dockteatern Tittut spelar ”PETRAS PRICK”
2. SÅNG, MUSIK OCH LEK med Johannes, Ellie m.fl.
(Välj ena aktiviteten på förmniddagen och den 		
andra på eftermiddagen).

Kostnad:
0-2 år gratis, Övriga 80 kronor (30 kronor av
delatagaravgiften går till Svenska Kyrkans Unga i
Skara stifts insamlingsmål, vilket 2018 är
”Hela människan - socialt arbete på kristen grund”).
Mat:
Om ni inte vill ha med matsäck så finns det dagens
lunch att beställa på Flämslätt som kostar 100
kronor för vuxna och 50 kronor för barn upp till 12
år. Ni anmäler och betalar eventuell lunch direkt till
Flämslätt, 0511-304 40 eller info@flamslatt.se.

11:30 Fri lek, målarplank, matsäck, lunch, m.m.
12:45 1. Dockteatern Tittut spelar ”PETRAS PRICK”
2. SÅNG,MUSIK OCH LEK med Johannes, Ellie m.fl.
14:00 Avslutning i kyrkan
14:20 Hemfärd

Upplysningar lämnas av:
Anders Blom
Stiftspedagog
0511-262 30
anders.blom@svenskakyrkan.se
---------------------------------------------------------------------------

Anmälan till Utflyktsdag på Flämslätt 24 maj 2018 (anmäl senast 8 maj)
Kontaktperson:__________________________________________________________________________________
Namn/Grupp_____________________________________________________________________________________
Tel:______________________________________________________________________________________________
E-post____________________________________________________________________________________________
Vår grupp består av (ange antal):

		

Vuxna ____

3-6 år ____

0-2 år ____

Faktureringsadress (vi tar ej emot kontanter, utan en faktura skickas till er efter arrangemanget):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

