
  



Vi passar på att ha kul på Mfk ända till 

sista sekund innan lovet! Här ser vi Magda 

och Ivar som gör makramé och vodoo-

docka i Tygstudion, Ella som ritar i 

Ritidsklubben, Anna och Laura som dricker 

varm choklad och förvandlas till… ja, något 

galnare än innan   

 



Hejdå alla våra kära 6:or!  

Det har varit tre fina år med er, och 

ni får gärna titta in och hälsa på i 

framtiden.  

Här ser vi bilder från sista 

biljardturneringen, och en från 

biljardcupen. Nederst en bild från 

6:ornas tårtkalas.  

Sommarkramar! 

 



I tisdags var det dags för prisutdelning! 

Och såhär såg det ut på prispallarna:  

Skapandes bästa vän gick till Minna.  

Pingis: 1. Linus 2. Isac 3. Malte 

Fairplay: Joachim 

Biljard: 1. Isac 2. Linus 3. Amir 

Fairplay: Diella 

Tv-spel: 1. Evan 2. Love 3. Bruno  

Fairplay: Sigge 

MFK-OS: 1. Malte 2. Tilly 3. Zeke 

Och så belönades också våra domare med 

varsin bok som tack för årets matcher  

Grattis allihop! 

 

 



  

Lester, Zion, Amir och Viola spelar Minecraft, och vi i personalen 

önskar er alla en härlig sommar! Det är en gammal personal så 

många i personalen har slutat nu, men använd er fantasi   

Det är rätt likt den nuvarande personalen också ;)  



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/

