
Verksamhetsberättelse för Värmdö Föräldraförening för verksamhetsåret 2022 

Stort tack alla nya och gamla medlemmar, det är med glädje vi ser att föreningen har växt till 50 
medlemsfamiljer! 

Under början av året hade vi fortfarande restriktioner att förhålla oss till och föreningen hade en 
något trög start.  Vi har även haft en aktivitet under oktober som vi fått ställa in p.g.a. för få 
anmälda. 

Om vi summerar vårt verksamhetsår så har vi trots restriktioner hunnit med ett flertal välbesökta 
aktiviteter.  

Nedan följer en sammanställning av de aktiviteter som Värmdö föräldraförening har arrangerat 
under det gångna året. 

Biobiljetter, biomeny och Påskpyssel, april:  
Under april erbjöd vi som kompensation medlemmarna 2 upplevelser.  
Vi erbjöd varje familj 2 biobiljetter och 1 biomeny för att gå på egen hand och njuta av film där den 
är som bäst, på bio!  
 
Inför påsken delade föreningen ut pysselkit med tema påsk och återbruk. 30 pysselkit hämtades upp, 
innehållande pyssel och instruktioner om hur man bland annat kan förvandla en mjölkkartong till söt 
godislåda, pärla 3D-ägg eller skapa en pastellig vas av en gammal glasburk.  
 
 
Glass, maj:  
Vi besökte Bullandö glassfabrik vilket var omåttligt populärt! Vi fick vara med vid tillverkningen av 
glassen, fick lära oss om ideala temperaturer och smakblandningar för att sedan avnjuta densamma. 
Alla fick äta så mycket glass de orkade! En riktig kickstart på sommaren! 

 
Event på Södersved, augusti:  
I slutet av augusti hade vi ett event på Södersved, där familjerna fick spela minigolf, hoppa hoppborg 
grilla och leka.  
 
Äventyrsgympa, oktober:  
Under kvällen ordnades aktiviteter med några av skolans duktiga Sport-& Äventyrspedagoger på 
Lillsveds Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola 
 
Julpyssel, november:  
Ett 20-tal medlemmar kom för att adventspyssla med oss. Vi hade förberett ett smörgåsbord av olika 
julpysselaktiviteter som barn och vuxna fick välja och vraka ibland. Många fina alster tillverkades och 
togs med hem av nöjda hantverkare. 

 
Julfest, december:  
Nu var vi tillbaka på Lillsveds idrottsfolkhögskola igen, fast denna gång för deras traditionella julfest! 
Gröt och fika inledde denna trevliga afton, detta avlöstes av ringdans och långdans runt en 
jättejulgran i idrottshallen ackompanjerat av en sorkester som spelade traditionella jullåtar. Kvällen 
avslutades med en julshow som eleverna på skolan satt ihop. Sammantaget en väldigt uppskattad 
tillställning. 

Vi tackar för det här året och hoppas att föreningen får leva vidare även 2023! 



 

 

//Jenny Rammo, ordförande i Värmdö föräldraförening 2022-12-20 


