
PROGRAM FAMILJEHELGEN 2019

Torsdag  8/8

18:00-20:00 Välkomna till årets familjehelg!

Incheckning på campingen från kl: 15 för stugor och kl: 14 för campingtomter.
Vi träffas i tältet för att få lite programinfo. Kort presentationsrunda av alla deltagare. 
Spädbarnsfonden bjuder på snacks och dricka!
I tältet finns även ett aktivitetprogram, skriv gärna ert namn när vid den aktivitet du vill delta i!

Gruppindelning efter ansvarsområde.

Skriv gärna ert saknade barns namn på lista, för uppläsning under minnesstunden.
Vi gör stjärnor med namn att hänga upp i tältet!

(Barnaktivitet: För er som kommer tidigt, gå på skattjakt!  Anmäl barnen i receptionen. Aktiviteten är på  aktivitetscentret, 17-18)

20:00 Marshalltändning 
Vi går tillsammans till vald plats för att tända marschaller och minns alla saknade barn. 
Vid dåligt väder gör vi en enklare ljustädning i tältet.

Ansvariga för utdelning av marshaller, pennor och tändare samt ihopsamling av marshaller efteråt eller

morgonen efter senast. Ansvariga: Grupp Gul 

Fredag 9/8

09:45 Samling för de som skall hålla i samtalsgrupper

Ansvarig: Angela

9:00-10:30 Kaffe i tältet för de morgonpigga
Här finns också någon på plats om du har några frågor om någonting. Har du frågor om att engagera dig i föreningen, 
 passa på att komma förbi!

Ansvarig: Kansliet

Åldersanspassade aktiviteter 

10:30 Större barn/ungdomar:
Aktivitet: SUP - stand up paddle board Eller Windsurf (beror på  vädret)  Från 10 år. Vuxna får också prova,   
men förtur till barn/ungdomar! Max 10-15 deltagare. Föranmälan till kansliet@spadbarnsfonden.se

10:30-11:30 Barngrupp:
Aktivitet: Fångarna i viken.   Två lag som ska skydda sina fort från varandra!
De som vill delta träffas i tältet 10:15 och går tillsammans till Apelvikens aktivitetscenter. 
Aktiviteten ingår i Apelvikens program, det finns 1-2 ledare.
En förälder skall följa med de små och mindre barn som inte kan vara själva.
Föranmälan till: kansliet@spadbarnsfonden.se 

10:30 Göra något tillsammans: Gå och bada i poolen, pyssla eller gå till stora lekplatsen!
Vill man inte prova SUP eller delta i fångarna i viken, gå och bada tillsammans eller rita och pyssla i tältet (föräldraansvar).
Det finns alltid ritsaker och lite pyssel framme i förtältet!
Vi möts i tältet, titta gärna på aktivitetsprogrammet på väggen i tältet och se vad andra barn/ungdomar vill göra!

Samtalsgrupper - Samling vid tältet - För vuxna utan barn

10:00-12:00 Grupp 1: För dig som förlorat barn det sista året (2018-2019)
Tema: Vad hände? 

Ledare: Ulrika Lignell 



10:00-12:00 Grupp 2: Samtal bara för partnern som inte burit barnet 
Tema: Sörja olika

Ledare: Martin Larsson, Måns Hensjö, Andreas Tinglum

13:15 Gemensamma aktiviteter för alla åldrar 
Vi möts i tältet, så ser vi vem som vill göra vad, på aktivitetsprogrammet! Föräldrarledd aktivitet. 

Gå till poolen, pyssla i tältet eller dra igång en fotbollsmatch! 
Boll och pyssel finns i tältet!

Hoppborg vid Livsaffären är öppen idag för alla kl 13-16!

Aktivitetcentret är öppet 13-16
Vid dåligt väder kan de som vill gå tillsammans till aktivitetscentret, där kan man kanske titta på film och pyssla etc. 

13:00-14:00 Tältet - Någon på plats från föreningen, om du har frågor eller bara vill mötas. 
Vi har även bokbord och andra produkter att köpa. Kaffe finns också :) 

12:35 Samling för de som skall hålla i samtalsgrupper
Gruppindelning och förberedelser.

Ansvarig: Camilla

Samtalsgrupper - Samling vid tältet - För vuxna utan barn

12:45-14:45 Grupp 3: Vägen framåt 
Vi använder bilder

Ledare: Johanna Åberg, Malin Asp, Ulrika Karlsson

Vi delar upp oss i flera parallella grupper.

15:00 Familjeaktivitet

Vi pysslar och bygger en ljuslykta som vi kommer att använda till kvällens minnesceremoni.
Material finns på plats!

Ledare: kansliet

Åldersanspassade aktiviteter 

Barngrupp: Apelviken arrangerar denna grupp bara för oss!

16-17 Småstjärnorna! Vi samlas i tältet 15:45 och går till Poolvikens scen (Nisses Bodega)  tillsammans. 
Föräldrar ansvarar själva för de yngre barnen. Föranmälan till kansliet@spadbarnsfonden.se 

"För alla stjärnor som gillar att stå på en scen och dansa, sjunga eller något som man vill visa upp, har vi kanske en trollkarl bland oss?" 

Priser till vinnarna (arrangeras av Apelviken)

Större barn/ungdomar:

16:15 Minigolf! 18 hål. Spädbarnsfondens står för kostnaden. Föranmälan till kansliet@spadbarnsfonden.se 
Vi samlas i tältet 16: 00 och går tillsammans till minigolfbanan vid restaurang Solviken! Ledaren kvitterar ut klubbor etc. 

Ledare: Emma Grip

Göra något tillsammans: Gå och bada i poolen, pyssla eller gå till stora lekplatsen!

16:00 Vill man inte vara med på småstjärnorna eller minigolfen, gå och bada tillsammans eller rita och pyssla i tältet (föräldraansvar). 
Det finns alltid ritsaker och lite pyssel framme i förtältet!
Vi möts i tältet, titta gärna på aktivitetsprogrammet på väggen i tältet och se vad andra barn/ungdomar vill göra!

Gemensam middag



18:15 Spädbarnsfonden bjuder på middag (Bufféliknande) i tältet.

Ansvariga för hjälp innan och efter maten: Grupp Grön 

Vi tänder våra lanternor tillsammans
19:30 Vi samlas i tältet och går gemensamt till utvald plats

Diktläsning av Malin

20:30 Kvällssamtalsgrupp 4
För er som vill träffas vi i tältet för en fri samtalsgrupp för vuxna. Blir det många

delar vi upp oss i fler grupper. 
Ledare: Ida Karlsson
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8:30-11:00 Kaffe i tältet för de morgonpigga
Idag kommer Rapid Relief Team och bjuder oss på finkaffe! Starta dagen med en god kaffelatte och samtal.
www.rapidreliefteam.org De brukar vanligtvis åka och bistå bla räddingstjänsen med mat och dryck vid katastrofer.
De vill gärna stödja Spädbarnsfonden, så de kommer i år igen med sin fina baristamoped och fiskedamms-
gåvor till alla barnen! Fiskedammen blir till kvällen.
Vill man tacka för kaffet, så tas swishgåvor tacksamt emot: 900 21 22

Träff för aktiva och distriksamordnare 8:30-9:30
För dig som är aktiv i Spädbarnsfonden, eller för dig som vill veta mer om vad det innebär, kom och fika så berättar vi mer!

Ansvarig för stödverksamhet: Camilla 
Ansvarig för kaffe: Viveka

09:45 Samling för de som skall hålla i samtalsgrupper
Gruppindelning och förberedelser.

Ansvarig: Camilla

Samtalsgrupper - Samling vid tältet - För vuxna utan barn

10:00-12:00 Grupp 5: Samtal bara för den som burit barnet 
Tema: Sörja olika

Ledare: Hanna Gustafsson, Maria Lidholm
Plats: Grupprum 1 & Grupprum 2

10:00-12:00 Grupp 6: Vägen framåt 
Vi använder bilder

Ledare:  Camilla Skoglund, Angela Jones
Plats: Tältet

Åldersanspassade aktiviteter 

10:30-11:30 Barngrupp:
Krabbviken! Fiska krabbor. En förälder följer med sitt/sina barn som inte är stora nog att vara själva
Vi samlas i tältet 10:15 och går gemensamt till  aktivitetscentret. 
Metspö och bete fixar Apelvikens aktivitetsledare som är på plats!

10:30-11:30 Större barn och ungdomar:
Aktivitet: SUP - stand up paddle board Eller Windsurf (beror på  vädret)   Från 10 år. deltagare. 
Vuxna får också prova, men förtur till barn/ungdomar! Max 10-15  Vi samlas i tältet 10:15  
Föranmälan till kansliet@spadbarnsfonden.se
Kostnaden står Spädbarnsfonden för!

10:30 Göra något tillsammans: Gå och bada i poolen, pyssla eller gå till stora lekplatsen!
Vill man inte fiska krabbor eller testa windsurfing, gå och bada tillsammans eller rita och pyssla i tältet (föräldraansvar). 
Det finns alltid ritsaker och lite pyssel framme i förtältet! Eller gå tillsammans till stora lekplatsen! 



Vi möts i tältet, titta gärna på aktivitetsprogrammet på väggen i tältet och se vad andra barn/ungdomar vill göra!

13:00-14:00 Tältet - Någon på plats från föreningen, om du har frågor eller bara vill mötas.

Ansvarig: 

13:15 Samling för de som skall hålla i samtalsgrupper
Gruppindelning och förberedelser.

Ansvarig: Angela

Samtalsgrupper - Samling vid tältet - För vuxna utan barn

13:30-15:30 Grupp 7: omgivningens reaktioner 
Ledare: Madelene Tinglum, Johanna Åberg
Plats: Grupprum 2 & Grupprum 3 & Tältet

Vi delar upp oss i flera parallela grupper.

13:00-14:00 Åldersanspassade aktiviteter 
Göra något tillsammans: Gå och bada i poolen, pyssla eller gå till stora lekplatsen!

Det finns alltid ritsaker och lite pyssel framme i förtältet! Eller gå tillsammans till stora lekplatsen! 
Vi möts i tältet, titta gärna på aktivitetsprogrammet på väggen i tältet och se vad andra barn/ungdomar vill göra!

14:00- 15:00 Pyssel - För barn och vuxna

Vi gör dekorationer på pinne, som man kan tex kan ha som gravdekoration eller i blomkrukor etc.
Fika finns också.

Pysselledare: Camilla Skoglund

Minnesstund 

16:00-17:00 Borgerlig minnesstund i samlingstältet.
Minnesstunden leds av: Johan Öhman
Sång & Musik: Ulrika Karlsson & Hanna Gustafsson
Barnkör: Barnen sjunger Idas sommarvisa alla som vill får vara med! 

OBS! Har du glömt att lämna namnet på det barn du saknar, för att läsas upp under minnesstunden, 
lämna det till kansliet. 

Ansvariga för iordningställande innan och efter minnestunden: Grupp Röd

18:00 Ta med din middag till tältet så äter vi tillsammans!
Har ni redan ätit, kom på lite kvällsfika! Spädbarnsfonden fixar fikan!

19:00 Fiskedamm för alla barn!
Rapid relief team, som bjöd på kaffet imorse, har lämnat fina fiskedammspresenter till alla barn!

Ansvarig: 

18:30-20:00 Klubb 13: Film Vi möts i tältet 18:15 och går gemensamt till aktivitetscentret.
Detta är för stora barn mellan 13-18år, vi kommer att käka popcorn och kolla på en bra film!!
Föranmäl gärna till kansliet@spadbarnsfonden.se eller direkt till campingens reception att ni kommer.

20:30 Kvällssamtalsgrupp nr 8

Fria samtal

Ledare: 
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10:00-11:00 Avslutningsfika
Vi samlas i tältet för avslutningsfika och några avskedsord.
I år görs utvärderingen via formulär online, ni kommer få länk via mail.

Ansvarig: Kansliet & styrelsen

10:30-11:30 Barnklubben: Happy Sunday För er som är kvar en stund finns denna aktivitet på aktivitetscentret, glöm inte att föranmäla

barnen i receptionen, kanske dagen innan.


