Familjedaghemmens
dag
firades i Vackerby hage
GNESTA (SN):
Det var lite av folkfest när 250 barn och 50
barndagvårdare samlades vid Vackerby hage i
Gnesta för att fira - Familjedaghemmens dag
- på torsdagen.
Vackerby hage är ju
en idealisk plats att fira
en sådan här dag på
med
sina
naturliga
backar där man kan sitta och avnjuta det man
har med sig i sina matkassar.

som själva korven. En del tvättade sig säkert inte på hela dagen bara för att få behålla
stämpeln så länge som möjligt.
För att göra det hela lite extra trevligt så hade man anlitat
Tony Rangnesjö och Gunilla
Nord från Nyköping som spelade och sjöng. Det blev många
sånger med rörelser i så att

barnen verkligen fick leva med
under hela framträdandet.

Trötta fötter
Tony och Gunilla jobbar för
övrigt på fritidshem i Nyköping så de vet vad barnen gärna vill ha ut av en sådan här
föreställning.

Lekar blev det mycket av
den här dagen liksom sång. Inte förrän långt fram på eftermiddagen avslutades den här
Familjedaghemmens dag och
då var det säkert många trötta
barn som gick hemåt. Att de
sov skönt den kommande natten det är ett som är säkert.
LARS-ERIK ANDERSSON

Den här dagen kom det barn
och
barndagvårdare
från
Björnlunda, Gnesta, Laxne
och Stjärnhov till Vackerby
hage.
Det mulna vädret som var
på torsdagsmorgonen lättade
lagom till festen skulle ta sin
början. Molnen sprack upp
och solen tittade fram för att
göra det just så varmt och behagligt som det ska vara en sådan här dag när man ska leka
eller bara rasa runt i den fina
hagen.

Handstämpel
Ett stånd med varmkorv
fanns det på plats och där fick
barnen sin korv samt en stämpel på handen. Det senare var
minst lika viktigt för barnen

Det var manga barn som samlades på dansbanan vid Vackerby hage när Tony Rangnesjö och
Gunilla Nord, Nyköping, genomförde sitt uppträdande vid Familjedaghemmens
dag i Gnesta
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