Storketræf 2018
Kære Storkefamilier
Det er en stor glæde at kunne invitere til Storketræf igen i år:

Lørdag den 9. juni kl. 11-15 på
Naturlegepladsen i Valbyparken, Hammelstrupvej 41, 2450 Kbh SV.

Vi opfordrer til, at I kommer i god tid. Vi vil selv være her fra kl. 10, og der vil være lidt brød
og vand/juice til dem, der ønsker dette.
Der vil være mulighed for at lege på naturlegepladsen, som er et stort område med broer,
volde, sandgrave og græsarealer.
Man kan lave alt fra skumfiduser over bål til at se på sædceller i et mikroskop. Vi får besøg af
Margit Jänichen Birk, som gennem glæden ved bevægelse og musik skal give os endnu mere
smil på læben og Pia Olsen, der er forfatter til børnebøgerne om Karla.

Pia og Karla vil lave en lille workshop, hvor man kan male sin egen familie i en ny malebog. Der
vil være mulighed for at købe bøgerne på dagen.
Det er frivilligt om man ønsker at deltage i ”netværkslegene.” Vi vil på forhånd have delt os op
i flere grupper med andre familier, der ligner os selv, eller taler samme sprog. Det vigtige er at
alle kan være med uanset om man er stor eller lille.
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Medbring selv tæpper at sidde på, madpakker eller picnickurve, og så vil vi stå for vand, kaffe
og te ad libitum (fra kl. 13.15), og selvfølgelig is til at køle kroppen ned på en forhåbentlig varm
sommerdag. Der vil blive taget et fællesfoto, som vil blive sendt på mail uden beregning.
Det koster 80 DKK pr. voksen/barn at deltage. I skal huske at skrive jeres navne og alder på
børnene, når I tilmelder jer. I kan tilmelde jer ved at bruge følgende link:
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=281aa17c5b

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt og håber, vi igen i år kan få en dejlig dag!

Hvis I har nogle spørgsmål er I meget velkomne
til at ringe til os på +45 32 57 33 16 eller til at
maile til Julia på jbn@storkklinik.dk.

Transport med bil:
Der er masser af gratis parkeringspladser ved naturlegepladsen.
Transport fra lufthavnen:
Metroen til Forum station. Bus 3A til Kongens
Enghave. Herfra kan man se Valby Naturlegeplads,
der ligger 150 meter fra stoppestedet.
Stork-personale står ved busstoppestedet til at
guide jer i den rigtige retning.
Samlet rejsetid: 40 minutter

Transport fra Hovedbanegården:
S-tog til Sydhavn Station (S-tog A mod Køge) Bus 3A
til Kongens Enghave. Herfra kan man se Valby
Naturlegeplads, der ligger 150 meter fra
stoppestedet.
Stork-personale står ved busstoppestedet til at
guide jer.
Samlet rejsetid: 30 minutter.
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