
  



  

Aktiviteter på MFK 

 

 

 

MÅNDAG 

 

TISDAG 

 

ONSDAG 

 

TORSDAG 

 

FREDAG 

 
Hemvist 

 Prisutdelning 
15.00 

Teaterråd 15.30 

Frågesport 
(Istvan) 

Mega-biljard 
 

Sommarfritids 

 
 

Sal 3 
 

 
 

15.10 Dubbeldriva 
15.50 Trampett 
16.30 Killerboll 

16.10 Svanskull 
16.30 Bomben  

14.30 Pinnboll 
15.30 Trampett 
16.20 Killerpaint 

Sommarfritids 

 
Sal 2 

  

  13.00 
Fotbollstennis 
(eventuellt) 
14.00 Tärningen 
(eventuellt) 
14.55 
Prisutdelning 
15.40 Handboll 
16.30 Badminton 
 

 14.30 Singoalla-
driva 
15.30  
16.00 Dans 

13.30 Killerboll 
14.30 Fotboll 
15.15 Tennis 
16.20 Fritt med 
boll 

Sommarfritids 

 
Musiken 

  
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
Skapande 

 

 

 

 

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 

 
Stängt 

 
Film-

rummet 

 
 

 
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–16.40 

 
Mellanmål 

 
 

 

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 

 

13.30-15.30 

(serveras till 

mellanmålet) 

 



Ett stort  

TEATER-TACK! 

Kubtävling var det dags för i veckan! Flera olika grenar och många deltagare. På bilderna ovan ser vi Ivar, Edvin, Hugo 

och Ester. Resultat finns under sportnytt.  

I skrivande stund är det bara timmar kvar till vårt sista uppspel, 

och jag är så stolt över er alla som gett allt denna teater-termin! 

Det är samma visa varje år – först är vi alla nervösa och sen blir 

det succé  Nu hoppas jag att ni alla får en fantastisk sommar, 

och att ni är sugna på teater igen i höst.  

Och till alla er 6:or – oj vad jag kommer sakna er! Jag hoppas att 

ni fortsätter med era teaterådror, och ni får gärna fråga mig om 

hjälp att hitta teatergrupper så ska jag göra allt jag kan för att 

hjälpa er.  

Sommarhälsningar från Linnéa 

Ps. På bilden ser ni Askungen-gänget, förutom Mira som tyvärr 

inte var med vid fototillfället.  



  

Hej alla 6:or! 
 
Nu på tisdag den 7 juni skulle vi vilja tacka er för alla fina år 

vi fått ha er på MFK!  

 

Vi träffas i ”Badet” klockan 17.30-19.00 för att äta tårta och 

ha lite presentutdelning. Klockan 19.00-22.00 har Maria 

Ungdomsklubb (MUK) öppet bara för er 6:or, och ni som 

vill får vara kvar på kvällen. Välkomna!  

 

Personalen på MFK  

Nu var den här terminen slut!  

Jag vill tacka alla som sponsrat Skapande med olika ting som vi har använt, jätteroligt att vi fått så mycket! 

Jag önskar 6:orna en fortsatt bra tid och hoppas ni kommer och hälsar på någon gång  

 

Kom nu ihåg att tömma lådor, skåp och torkhyllor – allt måste bort!  

Onsdag den 8:e juni är den sista dagen för avhämtning.  

En stor sommar-kramiz 

/Anita 

 

 

En bild där Mira och Love 

möts i en rafflande hockey-

match, och en bild på 

makramé – en knytteknik 

för att göra smycken. Det 

har blivit en riktig höjdare 

här på MMK när vi plockar 

fram ”Knytis-klubben”.  



Jajjemän, muggarna ska självklart 

ställas i disken efter att man 

druckit upp. Emil och Alex är 

mästare på att hålla ordning här 

på MFK   

DANS. Jajjemän, vi körde en favorit i repris och denna gång var det fler barn som hittade till gympasal 2 för 

att skaka loss. Vi hann både leka och göra en kort koreografi tillsammans   

 

BILJARD. På tisdag kl. 15.00 har vi medaljutdelning och på onsdag gå 8 kombatanter till Snookerhallen för att 

göra upp i Biljard Cupen. Lycka till! 

MFK-OS. MFK-OS är nu till ända. Efter fyra veckors hårt slit och mycket nerver får vi pusta ut. Stort tack till 

alla som deltog! 32 deltagare gjorde upp i längd, sprint, bågskytte, golf och påscurling. Missa INTE 

prisutdelningen på tisdag! 

PINGIS. Stooort tack! Till er alla som deltagit i MFK:s pingisturnering under terminen. Det har varit roligt att 

följa er alla och se hur ni har utvecklats, och att de matcher som en gång var svåra nu blivit jämna och till och 

med vunna. Missa inte prisutdelningen på tisdag, då fina priser och bemärkelser delas ut. Vi ses! 

KUB-TÄVLING. Resultatet från kubtävlingen, som arrangerades av Simon, Hugo och Erik, har ni här:  

3x3: 1. Simon 2. Erik 3. Hugo 3x3 en sida: 1. Nikolai 2. Max 3. Ivar Pyraminx: 1. Erik 2. Simon 3. Max 2x2: 1. 

Simon 2. Erik 3. Hugo 

TV-SPEL. I den sista turneringen hoppade två gamla veteraner in; Simon och Erik i sexan. Och dessa båda 

visade att rutin är en bra egenskap. Men Evan var den som fick jubla högst efter att ha säkrat totalsegern i 

turneringen tätt följd av tvåan Love och på bronsplatsen återfinner vi Bruno. Prisutdelningen hålls på tisdag 

och då presenteras också terminens ”Fair Play”-vinnare. 

 



  

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.  

I veckan var det vernissage för våra serietecknare, och det blev en väldigt fin tillställning! Med frukt och 

svalkande dryck, och framförallt fina konstverk. Tack för den här terminen! 

 



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/

