
SpagettiTisdag    TacoTorsdag

Välkommen på SpagettiTisdag och TacoTorsdag på Gården i Trönninge!

Du som går i åk 4-6 är välkommen att komma och hänga med oss på tisdagar och torsdagar 
under hösten mellan kl. 14.30-16.30!

Hur ser en eftermiddag hos oss 
ut?
Vi äter pasta på tisdagar och tacos 
på torsdagar, spelar spel, biljard eller  
varför inte utmana dina kompisar i en 
”Air-hockey”-turnering?
Så ta med dig dina vänner och kom till 
SpagettiTisdagarna och TacoTorsdagarna 
under hösten. 

Spagetti/Taco-kort
Du behöver ett Spagetti/Taco-kort för 
att vara med på SpagettiTisdag och  
TacoTorsdag. Kortet kostar 100 kr/termin.  
Efter ansökan och betalning, skickas ett 
kort hem. Kortet fungerar sen som en 
biljett och behöver visas upp varje gång.
 
Har du frågor?
Har du som vårdnadshavare några  
frågor? Tveka inte att höra av dig till: 
 

6:e klassare hänger kvar?
Alla som går i årskurs 6, har möjlighet 
att stanna kvar fram till kl. 18.30.

Angelica Spång: 
angelica.spang@svenskakyrkan.se  
tel; 0340 64 11 22



Ansökan ”Spagetti/Taco-kortet”

Via vår hemsida ansöker ni om ”Spagetti/Taco-kortet” till ditt barn. ni hittar 
till hemsidan via qr-koden nedan. Du fyller i ditt barns namn, vilken skola och 
årksurs barnet går i och fullständig adress. För att kunna komma i kontakt med 
dig som är vårdnadshavare, vill vi att du fyller i ditt namn, telefonnummer och e-post. 
Eftersom att ”Spagetti/Taco-kortet” är personligt så vill vi även ha in en  
nytagen bild på ert barn. I samband med din ansökan till ”Spagetti/Taco-kortet” 
swishar du 100 kr. Märk swishen med barnets namn. Behöver ditt barn ekonomiskt 
stöd gällande kortet, kontakta vår diakon Siw Ölmelid, 0340 64 11 04.

När ditt barn är på SpagettiTisdag och TacoTorsdag har vi regler att följa. Vi 
förväntar oss att alla är snälla mot varandra, använder ett schysst språk och 
visar ömsesidig respekt. Vid överträdelser mot detta så kan kortet komma att 
dras in efter dialog med er som vårdnadshavare. 

Vi behöver ansökan, betalning och GDPR-papper innan ni får hem ett kort till 
adressen som ni uppgett. För att hänga på Gården, under SpagettiTisdag och 
TacoTorsdag behöver vi ha uppgifter på barnet.  Vi behandlar dessa uppgifter 
för att personalen ska kunna kontakta vårdnadshavare vid behov. En del av den 
information som ni lämnar in kommer att finnas på ditt barns kort. 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på vår webbplats 
https://www.lindbergaforsamling.se



SpagettiTisdagar & TacoTorsdagar under hösten

SpagettiTisdagar TacoTorsdagar

6 september
13 september
20 september
27 september
4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober 
8 november
15 november
22 november
29 november
6 december
13 december

8 september
15 september
22 september
(29 september)
6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober
10 november
17 november
24 november
1 december
8 december
15 december

Kl. 14.30 - 16.30




