SOMMARAKTIVITETER

FOR UNGA

Cirkusartisten David Hammarberg ledde

Konstnaren Asa Ohrn ledde de tvi forsta konstskoledagarna. Har fick

"cirkushang" undertvS dagar. Bland annat

barnen bland annat modellera i plastelina, en slags lera i olika farger.

skapades denna pyramid.

Foto: David Hammarberg

Foto: Monica Eriksson

^opulart "Bjorkohang" lockade
40 barn och unaa under en vecka
For tredje arec i rad arrangerades

m ed b o rga r h u s fo re n i n g

"Bjorkohang", aktiviteter for 6ns

degard)

(b yg-

arrangerar

"Bjorko-

gemensamc.

Diskussi-

barn och unga under en vecka, i

hang"

Roslagen nordost oni Norrcalje.

onerna c m att arrangera aktivi-

Dec bjods pa aktivicecer som seg-

teter for de unga pa on

hng,

en vecka pa sommaren inleddes

konstskola och cirkus, alk

utomhus och coronanpassat

for

for

boende skulle delta, lata kanna

sagoscig under hela veckan.

varandra och fa en positiv upp-

- "Bjorkohanget" har bhvic en
uppskaccad

drygc tre ar sedan. Tanken

var act bade fast- och sommar-

aret. D e allra minsca erbjods en

myckec

under

levelse pa

akcivitet.

Bjorko.

Inriktning-

Forsta aret var det 20 dekaga-

en skulle vara skapande

re, nu ar det 40! E n framgangs-

samhet,

fakcor ar samverkan, utan sam-

aktiviteter

verkan med alia foreningar hade

till

vi inte lyckats sa bra, berattar

hjalper till got det ideellt, dock

Lars Nordstrand, ordforande i

kompletterat med nagra

bygdegarden.

ner utifran med sarskilda k u n -

Bjorko-Arhoima
forening

och

men

ocksa

med

skargarden.

Bjorko-Arhoima

verkiyfta

anknytning
D e fiesta som

skaper.

hembygds-

ate

MONICA ERIKSSON

persoDe aldre barnen fick prova p^ att segla optlmlstjolle. Fyra
jollar, som fick lots av tre foljebStar, hade hyrts in.
Foto; Monica Eriksson
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K O P f g R A K O N C E P T E T 9,

>i Foreningarna soker stod hos kommunen och Roslagens Sparbankstiftelse for aktiviteterna. Deltagarna betalar endast en anmalningsavgift
pa 100 kroner.
» Ta vara pa de resurspersoner och craditioner som finns i diet omrade.
» Aktiviteterna startar klockan 10.00 och pagar till cirka 16.00. Barnen och ungdomarna anmaler sig till olika aktiviteter som ar indelade i
aldersgrupperna 7-10 ar och 1 1-15 ar.
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