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mejl: info@enastaendeforaldrar.se
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Nordea Pg. 932906–1

NYHETSBREV
SEPTEMBER – OKTOBER – HÖSTLOV

Hej alla Enastående Föräldrar,
Vi hoppas alla haft en fantastisk sommar och att ni ser fram emot en höst med föreningen.
Styrelsen har haft sitt första möte efter semestern och förutom höstens aktiviteter kommer
här också lite annan information.
-

Anmälan till läger och aktiviteter görs framöver till: anmalan@enastaendeforaldrar.se

-

Vi vill påminna alla sommarens lägerledare att skicka in Lägerbrev. Våra fondgivare
önskar veta hur pengarna används.

-

Den 12:e november kommer vi att ha en Kick-Off, kombinerat med Medlemsmöte.
Boka in datumet. Mer information kommer.

-

Deadline för anmälan till höstens aktiviteter är 1/10, med undantag för de två första
aktiviteterna som är i närtid.

Nu till höstens aktiviteter:
1

SEPTEMBER

Prison Island, 21:a september
En favorit i repris!
Då det är en vardag, börjar vi med gemensam mat kl17.00.
Kl18.00 har vi en timma på oss att ta oss an de kluriga cellerna.

OBS!
Anmäl senast
14/9

Adress: Åbäcksgatan 6A, Mölndal
Kostnad: 100kr/person inkl. mat och dryck.

OKTOBER
Läs mer om
handlingen på Teater
Sesams hemsida!

Barnteater - Det lilla blå, 1:a oktober
Den lilla fisken Blå simmar och leker hela dagarna. En dag simmar Lilla Blå längre än vad han gjort
tidigare och upptäcker andra delar av haven, djuren och varelserna som bor där.
Kl13.00 börjar föreställningen som riktar sig till barn mellan 2-5år.
Adress: Teater Sesam, Chapmans Torg 2, Göteborg
Kostnad: 20kr/person.

2

OBS!
Anmäl senast
17/9

Musikalen Annie – Lisebergsteatern, 14:e oktober
Musikalen Annie är en gripande solskenshistoria som handlar om den föräldralösa flickan
Annie. Hon bor på ett barnhem, som styrs av den lätt alkoholiserade Miss Hannigan, som
inte alls är speciellt förtjust i barn. Annie tar varje tillfälle att rymma. Men plötsligt en dag,
erbjuds Annie att få fira jul hemma hos stadens rikaste affärsman. Vad som händer sen, får
man veta under kvällens gång.
Plats: Lisebergsteatern
Tid: 18.00-20.40 inkl. paus.
Kostnad: 150kr/person.
OBS! Dessa biljetter går inte att avboka, varför man bör vara säker att man kan gå, om man
anmäler sig.

Universeum, 15:e samt 22:a oktober
På Universeum händer det alltid en massa spännande saker.
Ta reda på hur kroppen och rymden fungerar. Ta en tur genom regnskogen, se läskiga
reptiler på nära håll och förundras över hur stora hajarna är i Akvariehallen.
Observera att aktiviteten är lagd på två helger.
Var noga med att ange vilket datum du vill gå, i anmälan.
Adress: Södra vägen 50 (Korsvägen), Göteborg
Kostnad: 150kr/familj

3

Kallbad och bastu på Knippla, 22:a oktober
Var modig och kallbada tillsammans ute på ön Knippla.
Den härliga bastun värmer kroppen mellan doppen.
Vi tar oss ut med kollektivtrafik.
Tid: 10.30-13.30
Kostnad: 60kr/vuxen, 30kr/barn
Mer ev info till deltagare, skickas ut av aktivitetsledaren.

HÖSTLOV

Lost City i Örebro, 31:a oktober-2:a november
Årets höstlovsläger blir på Lost City – Sveriges Största Äventyrsbad!
Vi bor på Scandic Örebro Central och på måndagkvällen blir det mat och bowling. Tisdagen
bjuder på en heldag i djungeln, bland vattenrutschkanor, forsar och vattenfall. På onsdagen
beger vi oss hemåt efter frukost. Trötta, glada och belåtna!
Kostnad: 1400kr/familj

Ange ålder på barnen
när du anmäler!
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VANN – Hotell och spa i Lysekil 3:e-4:e november
Under höstlovet är det många hotell som öppnar upp sina spaanläggningar även för barn. På
VANN ska vi mysa ordentligt. På torsdagen spaar vi mellan kl15.00-17.00. På kvällen bjuds
middag i restaurangen. Även på fredagen får vi nyttja spaavdelningen mellan kl9.30-10.30.
Hotellet har också lekrum, gym både ute och inne, samt en fantastisk omgivning med
naturen som omger hotellet.
OBS! För att få vistas i spaavdelningen, kräver hotellet att barnen är blöjfria.
Adress: Lingådde Lingatan, Brastad
Kostnad: 700kr/familj

JumpYard by night, 5:e november
Enastående tar över hela JumpYard! Här går vi loss på allt från trampliner och klättring till
Skyrider och ninjabanan. Efter en timme är vi både svettiga och hungriga. Då smakar det bra
med pizza.
Från 4 år, får man hoppa med vuxen.
Från 6 år, får man hoppa själv. Men förälder ska såklart vistas i lokalen.
Adress: Torpavallsgatan 4C, Göteborg (Munkebäck)
Kostnad: 60kr/person.
Tänk på att man behöver speciella strumpor.
Har man inga sedan tidigare, får man köpa på plats för 30kr/st.
5

HALLÅ! Kan du tänka dig att vara aktivitets/lägerledare, skriv det i anmälan.
Anmäl genom att maila till: anmalan@enastaendeforaldrar.se

AVGIFTER betalas in till Pg. 932906–1
OBS! Ange ert namn, vad som avses & en avgift/ inbetalning.

Vi ses!
/Styrelsen
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