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DET STORA BARNKALASET – INTE BARA FÖR BARN!
”Det stora barnkalaset” arrangeras på fem orter i Värmland lördagen den 22 november - en heldag
för alla barn och deras närstående vuxna.
2012 arrangerades det första kalaset i Arvika, sen har det vuxit och i år är det 5 orter som bjuder in till
barnkalas; Arvika, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn och Årjäng.
- Det stora barnkalaset syftar till att alla barn och deras närstående vuxna skall få en riktigt rolig
och innehållsrik dag tillsammans. Föräldrar som närvarar stärks i sin föräldraroll och barnen
blir sedda, säger Marie Björklind, Hela Människan och initiativtagare till Det stora barnkalaset.
EN DAG MED FOKUS PÅ LEKEN
En grundtanke med ”Det stora barnkalaset” är att minst en gång per år göra livet kalasroligt för alla barn.
Dagen består av allt från teater, fiskdamm, bio, lekar, pepparkaksbak, musik och pyssel. Det är med
gemensamma krafter som lokalsamhället med kommunen, föreningar och företag skapar dagen med
fokus på barnen och leken.
En central tanke med dagen är att alla aktiviteter inom ramen för Det stora barnkalaset är helt
kostnadsfria.
- Vi vet att det finns familjer som inte har råd eller väljer att ta sig råd om det kostar något. Det
finns också barn som av olika anledningar inte blir sedda i sin vardag och där leken och att få
vara barn hamnar i skymundan. Vi bjuder in alla till Det stora barnkalaset och det finns många
som finns där för att skapa en rolig dag och se alla barn, fortsätter Marie.

FÖR MER INFORMATION
Om du har frågor kontakta gärna:
Marie Björklind, Hela Människan och initiativtagare till Det stora barnkalaset, 070-249 96 68
Per-Olof Sveder Renklint, kontakt Arvika, 070-534 45 88
Lena Larsson, kontakt Hammarö, 054-51 24 25
Beatrice Högå, kontakt Karlstad, 072-250 28 97
Gunnar Palmgren, kontakt Kristinehamn, 070-540 27 05
Birgitta Carlsson, kontakt Årjäng, 0573-140 96
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