
                                                 

Information gällande Barnens Dag på Tjolöholms Slott den 6-7 Juni 2016 

 

Barnens Dag härstammar från en stiftelse som har sitt grundande i slutet av 1800 – talet, 

grundtanken har alltid varit och inkludera barn från alla samhällsklasser i aktiviteter där inga 

klasskillnader ska råda. I början handlade det om och skicka barn på kollo i sthlm där man 

förvärvade ön ”barnens ö”. Här bedrevs kollo för alla barn, dom med sämre förutsättningar 

rent ekonomiskt hjälptes så att även dom fick möjlighet och delta. 

Idag drivs konceptet vidare genom olika familjerelaterade arrangemang, det kan ta formen 

av ett litet område i en stadskärna eller som i detta fall på ett stort område intill Tjolöholms 

Slott. 

Tanken är att arrangemanget ska bli en del av det redan stora nationaldagsfirandet som 

finns på Slottets område.  

Man kommer och betala en mindre områdes entré för och få fullt tillträde till hela området 

kring slottet, här kommer finnas tivoli, ansiktsmålning, gladiatorer, barnloppis, 

hoppborgeland, mängder med föreningar, figurer såsom Bamse och Lille Skutt samt större 

akter på vår scen. I princip allt ingår i entrébiljetten, förutom mat, dryck och godis. Det fina 

med det hela är att del av intäkterna går tillbaka till barnen, i Helsingborg nästa år ska vi tex 

vara med och rusta upp lekplatser i ytterområdena. 

Anledningen till att jag hör av mig till Er: 

Vi bjuder in föreningar i regionen för och gratis få visa upp sina verksamheter, ha en prova 

på aktivitet, uppvisning (på scenen om man vill) samt information/svara på frågor. Man får 

fritt lägga upp det lite hur man vill gärna med oss som bollplank. Vill man ha el så ordnar vi 

det, självklart får man ta med sig sin familj in på området + att vi bjuder på korv med bröd till 

dom som jobbar. 

Tanken är att barn här ska kunna prova på och finna en aktivitet som passar utan att 

föräldrarna ska behöva köra runt till en mängd olika aktiviteter på kvällstid.  

Vi hade ett Barnens Dag arrangemang i somras på Sundspärlan i Helsingborg och där kom 

över 3200 personer, detta lär dubblas på Tjolöholms Slott, så det är ett ypperligt tillfälle och 

visa upp sin förening. 

 


