
  



  

Aktiviteter på MFK 

 

 

 

MÅNDAG 

 

TISDAG 

 

ONSDAG 

 

TORSDAG 

 

FREDAG 

 
Hemvist 

Basket på 
skolgården 

(Istvan) 
Teater i aulan 

UPPSPEL 15.45 
(Pjäsen startar 
16.30) (Linnéa) 

Pingisturnering 
(Olof) 

Frågesport 
(Istvan) 

Tv-
spelsturnering 

(Peter) 
 

Bakning 
(Sofia) 

Biljardturnering 
(Abbe) 

Teater UPPSPEL 
14.00 (Pjäsen 
startar 15.30) 

 
 

Sal 3 
 

14.50 Killerboll 3:or 
15.40 
Tjockmattsfotboll 
16.30 Bomben 

15.10 
Handboll/strafftur
nering 
15.50 Trampett 3-
4 
16.30 Fotboll 

16.10 Dubbeldriva 
3:or 
16.30 Badminton 

14.30 
Busungarna 3:or 
15.30 Trampett 
5-6 
16.20 Doppboll 

15.35 Killerpaint 
3-4 
16.10 Pinnboll 

 
Sal 2 

  

15.30 Tärning 
16.30 Pricken 
  

13.00 Fotboll 
14.00 Killerboll 
14.55 Prickboll 
15.40 Bågskytte 
16.30 Driva 
 

13.30 Killerboll 
14.30 Dodgeball 
cup 
15.30 Dodgeball 
cup 
16.20 Dans 

13.30 Pinnboll 
14.30 Hit & Run 
15.15 
Fotbollstennis 
16.20 Ringar och 
lianer 

12.30 Fotboll 
13.50 Handboll 
14.40 Brännboll 
15.30 Dubbeldriva 
16.10 Tennis 
 

 
Musiken 

 
14.00–17.00 

 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
Skapande 

 

14.00–17.00 

 

 

13.30–17.00 

 

 

13.30–17.00 

 

14.00–17.00 

 

13.00–16.00 

 
Tyg-studion 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
Stängt 

 
Film-

rummet 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
Stängt 

 
Datorer 

 &  
Tv-spel 

 

Skolslut-17.15 

 

Skolslut-17.15 

 

Skolslut-17.15 

 

Skolslut-17.15 

 

Skolslut–16.40 

 
Mellanmål 

 
13.30-15.30 

 

13.30-15.30 

 

13.30-15.30 

 

13.30-15.30 

 

13.30-15.30 

 
Frukt 

 
16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

13.30-15.30 

(serveras till 

mellanmålet) 

 



Fin-mellis! 

Zion bygger ett HÖÖÖÖGT 

kapla-torn, Nicolai satte nytt 

rekord på 2x2, och Ivar satte 

nytt rekord på 3x3… domaren 

ska bara godkänna Ivars kub 

först  

I veckan var det dags för ett gäng lyckliga barn att få ett extra fint 

mellis efter att ha vunnit Abbes VIP-tävling. Denna gång var det 

ÄNNU finare än vanligt eftersom att Rut bjöd på en 

middagskonsert med sin fiol. Det var fler som lyssnade än VIP-

gänget, och det var många som blev imponerade av hur vackert 

Rut kan spela. Stort tack för att du förgyllde vår eftermiddag i 

”Badet”! 

 



  

Protokoll från vårt  

Fredagen den 20 maj var följande barn med; Minna, Vanja, 

Vilda, Sarah, Ella, Vega, Lara, Elsa, Fredric.  

Vi tog upp följande punkter: 

1. Bra på Skapande 

2. Mindre bra på Skapande 

3. Regler 

4. Teman 

5. Övriga frågor 

 

 Skapande-rådet tyckte att det finns bra materiel, och det finns mycket att göra.  

Ibland är det för många personer samtidigt och då kan det bli skrikigt.  

Möbleringen är bra, då det finns fler ytor än förut.  

Det är bra att Vega har gjort en ”svärpinne” som det står ”Fy” på när det osar svordomar.  

Egen musik får en lyssna på i hörlurar när en är i stora rummet.  

En pärlmönster-lista skall finnas, och alla måste tvätta penslar och städa upp efter sig.  

Bokning av lilla rummet betyder att det inte behöver vara fullt,  

det är okej att vara bara två om man vill. 

Saxlådan måste flyttas till en bättre plats, och en ny mellisklocka måste inköpas.  

Minna får bästa kompispriset i år, och Vega får en glass för sin prestation.  

En ny låda med idéer kan vi ha, med vad man kan göra för presenter eller bara göra när man inte 

kommer på något.  

 

Teman inför nästa termin tyckte Skapande-rådet skulle vara följande;  

smyckes-tema, andra länder, drömmar, sockermålning, minecraft-figurer, seriefigurer, godistema i 

keramik, träd, diamant-tema, regnbågen, stort och litet (alltså exempelvis stora figurer, små små 

hus osv), garn, superhjältar, blommor. 

Sekreterare för mötet var Elsa.  

INFO INFÖR SISTA VECKORNA:  

Skapande stänger den 8 juni! Allt ska bort! Tas hem eller kastas. Vi måste tömma alla skåp, lådor, 

saker på torkhyllorna, i korridoren osv. Glöm inte keramiken också!  

Hälsningar Anita 

PS. Tusen tack till Sarah och Robin för alla pappersrullar vi fick! 



Här ser vi en bild på Ivar och Fjodors dj-duo 

”Pumapäls". 

PINGIS. Nu är det endast en omgång kvar! Malte och Isak F tampades om andraplatsen denna tisdag. I den 

jämna finalen kunde Malte vinna med 2-1 i set, och ligger nu en poäng före inför sista omgången. Kan Isac 

knappa in är frågan nu. Blir det en avgörande? Vi ses på tisdag! 

MFK-OS. 5-kamparna gjorde upp i grenen bågskytte! Från två distanser skulle det skjutas tre pilar. Detta 

gjordes i tre omgångar. Det gällde att samla så mycket poäng som möjligt för att sedan se vart man hamnade 

i de olika poängblocken. De som sköt skarpast denna OS-dag var Tilly och Zeke, som kammade hem full pott 

(100p). Mer nästa vecka! 

Och gott och fräscht med is-te var det!  

Stort tack till Lara och Asta som hjälpte mig 

att servera det.   

Hälsningar Sofia 

DANS I GYMPASALEN! Jajjemän, vi kör en repris även 

denna vecka så att ni som missade vår dans får en ny chans! 

Deltagarna i första omgången verkade nöjda, och vi hann 

både med lekar och att tillsammans skapa en enkel 

koreografi. 



  

är att kläder ofta kommer bort, och om 

initialerna står inuti kläderna är det alltid 

lättare att hitta ägaren. 

Ni glömmer väl inte att visa era barn tidningen?  

Förresten, påminn gärna barnen om att de kan lämna 

in sina värdesaker till personalen på MFK under tiden 

de är här  

På vår hemsida under föräldrainformation finns 

det en rubrik som heter Utveckling/Klagomål, 

om det finns något som ni inte tycker fungerar 

tillfredställande i vår verksamhet. Vi återkopplar 

alla som hör av sig inom 24 timmar.  

 

Ni kan naturligtvis även använda telefonen om 

ni tycker att det känns bättre.  

Mfk:s teatergrupper är klara med sina pjäser! Nu är det dags för de andra grupperna att visa upp…  

Peter Pan & Askungen! Tyvärr har vi ännu ingen bild på Askungen-skådisarna så här har vi bara Peter Pan-

bilden.  

Och i torsdags spelade vi upp vår Harry Potter – SUCCÉ! Ni är bäst och det är en fröjd att se er möta publiken  

Tack till alla skådisar och till alla föräldrar, familj och annan publik som kom och tittade! /Linnéa 

 

Dag? Måndag 30 maj  

TID? 16.30 

Plats? Aulan 

…på vårt sätt!  

 

Dag? Fredag 3 juni  

TID? 15.30 

Plats? Aulan 



ÖPPETTIDER 

MÅND. – TORSD: Skolslut – 17.30 

FREDAG:  Skolslut – 17.00  

 

MFK (åk 4-6):  675 07 94 

MMK (åk 3):    675 07 93 

KONTOR:         675 07 90  

E-mail: 

mfk@mariafritidsklubb.se 

 

MARIA FRITIDSKLUBB 

RINGVÄGEN 23 

118 53 STOCKHOLM 

 
Besök gärna vår hemsida! www.mariafritidsklubb.se 

 

 

På Skapande erbjuder vi en 

lustfylld miljö, där barnen får 

möjlighet att använda och 

utveckla sin kreativitet och 

fantasi. 

 

Idrotten är en stor del av MFK. 

På idrotten får barnen prova på 

olika sporter och lekar. På 

idrotten ska det vara roligt för 

alla och därför delar personalen 

in barnen i olika lag, så att ingen 

ska känna sig utanför. 

 

Tygstudion kompletterar 

verksamheten i Skapande med 

fördjupning i textila tekniker och 

material. Här kan du sy, virka, 

sticka, torrtova, tygtryck, färga, 

väva, brodera, m.m. 

 

Verksamheten i Musiken utgår 

från barnets önskemål och lust till 

kreativitet. Genomgående är 

verktygen lättlärda, och barnen 

tar snabbt egna initiativ till låtar. 

 

 

På teatern gör vi olika lekar och 

övningar där målet är att alla 

ska känna sig trygga och ha 

roligt. Varje termin brukar vi 

sätta upp en pjäs som vi 

utformar tillsammans i gruppen. 

 

När vi spelar biljard eller pingis på 

MFK brukar vi spela lite olika 

varianter, och varje vecka har vi 

deltävlingar i den stora 

turneringen. 

 

Barnen har möjlighet att göra egna 

filmer här hos oss. Vi har kameror och 

animationsskåp som alla kan använda 

till att göra reportage, filmer och 

musikvideor.  

 

Varje dag står en mellanmålsbuffé 

uppdukad och här erbjuds flera 

sorters bröd, pålägg, frukt och 

grönsaker, yoghurt med bär, müsli, 

te och smaksatt vatten. 

Vi har fjorton datorer med 

internetuppkoppling och tre tv-

spelskonsoller. Barnen får boka en 

tid per dag och vi gör vårt yttersta 

för att hålla en god ålders– och 

lämplighetsanpassning på både 

internet och de spel vi erbjuder. 

 

 

 

http://www.mariafritidsklubb.se/

