Storketräffen 2018
Kära Storkfamiljer
Det är en stor glädje att kunna bjuda in till Storkträff i år igen:

Lördagen den 9 juni klockan. 11-15 på
Naturlegepladsen i Valbyparken, Hammelstrupvej 41, 2450 København SV.
Vi rekommenderar att ni kommer i god tid. Vi kommer själva att vara på plats från kl. 10. Det
kommer att finnas lite tilltugg i form av bröd, vatten/juice för dem som önskar detta.
Det kommer att finnas möjlighet till att leka på naturlekplatsen som är ett stort område med
broar, kullar, sangropar och gräsmattor.

Man kan göra allt från att grilla marschmallows till att se på sädesceller i mikroskop. Vi får
besök av Margit Jänichen Birk som genom rörelseglädje, dans och musik ska ge oss ännu fler
leenden. Pia är även författaren till barnböckerna om Karla.

Pia och Karla kommer att göra en liten workshop där man kan måla sin egen lilla familj i en ny
målarbok. Det kommer att finnas möjlighet för att köpa böckerna.
Självklart är det frivilligt att delta i ”nätverkslekarna.” Vi kommer att bli uppdelade i grupper
med andra familjer som liknar oss själva, eller talar samma språk. Både stor och liten kan vara
med.
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Arrangemanget kommer att se ut som tidiagare år där man själv tar med filt att sitta på,
matsäck eller picknick korg. Vi kommer att stå för vatten, kaffe och te och självklart glass att
svalka kroppen med efter en förhoppningsvis varm sommardag.
Även I ki år kommer det att bli taget ett stort gemensamt kort som blir skickat via mail. Detta är
gratis.
Det kostar 80DKK per vuxen/barn att deltage. Ni skall komma ihåg att skriva i ert namn och
barnets/barnens ålder då ni anmäler er. Ni kan anmäla er genom att använda följande länk:
https://place2book.com/sv/choose_ticket_sales_workflow?seccode=281aa17c5b

Vi glädjer oss still att se så många av er som möjligt och vi hoppas på att återigen få en härlig
dag!
Om ni har frågor är ni mer än välkomna att ringa till
oss på: +45-32573316 eller till att maila till Julia på:
jbn@storkklinik.dk

Transport med bil:

Det finns många gratis parkeringsplatser vid naturlegepladsen.
Transport från flygplatsen:

Transport från Hovedbanegården:

Metron till Forum station. Här går buss 3A
till Kongens Enghave. Härifrån kan man se
Valby Naturlegeplads, som ligger 150m
från busshållplatsen. Det kommer att stå
personal från Storkklinik på
busshållplatsen som guidar er i rätt
riktning.
Total restid: 40 minuter.

S-tog till Sydhavn Station (S-tog mod Køge).
Här går buss 3A til Kongens Enghave.
Härifrån kan man se Valby Naturlegeplads,
som ligger 150m från busshållplatsen.
Det kommer att stå personal från
Storkklinik på busshållplatsen som guidar 2
er i rätt riktning.
Total restid: 30 minuter.

