Äntligen!
MammaPappaBarn-mässan har
fått ett kortare namn. Det blir
mycket lättare att säga! De två
mässdagarna erbjuder fortfarande
en upplevelse för hela familjen –
föräldrar, barn och mor- och
farföräldrar.
BARNmässan är inte som
någon annan mässa. Här träffar du
massor av intressanta företag och
föreningar bland våra utställare. I
år är de över hundra stycken! Här
finns också mycket plats för lek,
sång, dans och skaparlust. För
den som vill sitta ner en stund
finns ett gediget seminarieprogram
med varierat innehåll.
I år finns även Läkarmissionen
med oss. Hit skänker vi pengar
både från inträdesbiljetten, från
insamlingsbössorna och från
auktionen. Dessa resurser går
oavkortat till ett barnhem i Sydafrika, som Linda själv för en tid
sedan fick möjlighet att besöka.
För oss som jobbar med BARNmässan närmar sig nu årets
höjdpunkt med stormsteg. Det här
har vi längtat efter. Känslan på
lördag morgon, precis innan
insläppet öppnar, brukar vara
fantastisk. Sedan hinner vi inte
tänka igen förrän på söndag kväll.
Då hoppas vi att ni liksom vi –
åter igen – har haft världens
roligaste helg!
Varmt välkomna!
Linda Modin Klemner och
Anna Bergström

Många barn behöver din hjälp!
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Det är viktigt för oss som jobbar med BARNmässan att även ge ett bidrag till barn
som har det svårt. Därför går tio kronor från inträdesbiljetten direkt till välgörenhet.
Dessutom kommer det att finnas många skrammel-bössor att stoppa en extra
slant i.
Denna gång har vi valt att samarbeta med Läkarmissionen som gör ett fantastiskt arbete för utsatta barn i världen. Pengarna öronmärks för ett av Läkarmissionens projekt i Sydafrika. Centret Place of Restoration drivs av Monica Woodhouse. Här bor barn som har förlorat sina föräldrar. Innan försökte de själva
försörja sig och sina syskon.
Place of Restoration ger även juridiskt stöd, driver en förskola och har ett
fosterhemsprogram. Målet är att de övergivna barnen ska få en ny familj. Centret
är den sluss barnen behöver för rehabilitering.
De nya fosterfamiljerna får gå en kurs om barnuppfostran och får lära sig hur
man bemöter ett barn i kris. Kurserna brukar vara mycket uppskattade. Familjerna
erbjuds dessutom en kurs i ekologisk odling. Det kan nämligen vara svårt att få
råd att mätta ytterligare en mun, och med relativt enkla medel får de lära sig hur
skördarna ska bli bättre för att stärka familjens ekonomi. Fosterföräldrarna får
ingen annan ekonomisk ersättning för att ta emot ett extra barn i sitt hem.
Linda Modin Klemner, initiativtagare till BARNmässan, jobbar till vardags som
bland annat fotograf. I december fick hon möjlighet att följa med Läkarmissionen
till barnhemmet i Sydafrika. På mässan kan du ta del av hennes varma och
underbara bilder!

För mer information kika in på www.barnmassan.se

Träffa oss på
BARNmässan!

Mönster, retro och vagnar från Lilla W

Till årets BARNmässa
kommer över hundra utställare och andra medverkande
från olika företag och föreningar. Samtidigt erbjuds
många aktiviteter, späckat
scenprogram och intressanta
seminarier. Mixen gör att det
finns något för hela familjen
att uppleva och minnas från
mässan.
Mycket mer information
om programmet finns på
www.barnmassan.se.

Det nystartade företaget Lilla W finns
med på årets BARNmässa. Lilla W har en butik i
centrala Karlskoga men hittar hem till en mycket
vidare kundkrets via webb-shoppen. I montern
kommer ägaren Åsa Dahlström att visa upp många
av sina härliga barnkläder, lekhuvor (lokalt
producerade) och barnvagnar.
– Jag köper in sånt som jag själv har använt till
mina två barn, sånt som jag tycker är bra och
roligt. De flesta kläderna kommer från Danmark.
Jag försöker också hitta fler leverantörer som
säljer ekologiska plagg och varor märkta med Fair
Trade.
– Det är första gången jag är med på en mässa,
och det är jättespännande. Jag hoppas få träffa
massor av nya trevliga människor och knyta nya
kontakter.

Det låter ”Boink!” när det är roligt!
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Boink! är en leksaksaffär som inte liknar
någon annan. Här är varje besök en upplevelse. Namnet har sin särskilda historia. Det
är ju så det låter när det kittlar så där gott i
magen – när man hoppar på en studsmatta
eller studsar en boll.
Boink! har butik i Bromma och på nätet.
Och de finns naturligtvis med på BARNmässan.
– Jag hoppas att Karlstad med omnejd
ska upptäcka Boink! och inse att vi inte
är någon vanlig leksaksaffär, säger Marie
Hejdenberg, som äger och driver Boink!
Vi vill inspirera, tipsa om bra saker och
bjuda på en upplevelse.
– Och eftersom mässan till stor del
handlar om välgörenhet så bidrar vi genom
vårt deltagande.
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AttentionVärmland:
Här finns stöd att få!
Representanter från Attention Värmland
kommer att finnas med på BARNmässan både
lördag och söndag. Du träffar dem i Råd & Tips
-hörnan där det finns möjlighet att få prata lite
enskilt för den som vill.
Attention Värmland är en förening som
aktivt jobbar för att ge stöd och skapa samhörighet för familjer, föräldrar, vuxna, barn och
andra anhöriga som kommer i kontakt med
ADHD, Aspergers syndrom, Tourette, DAMP
och närliggande neuropsykiatriska funktionshinder.
– Under mässdagarna hoppas vi kunna
träffa många andra i liknade situationer, säger
Efwa Frisk. Idag finns vi i Karlstad och Kristinehamn, men vi vill gärna få igång föräldragrupper på fler orter.

Hitta verktyg för att må bra

Eko-reko barnkläder lanseras på BARNmässan!

Det går att förändra sitt liv med enkla medel.
Det vet livscoachen Andreas Kullberg som
inspirerat och hjälpt många föräldrar att börja
tänka och agera i nya banor.
– Tänk efter vad du fokuserar på – det
som är mysigt eller det som är besvärligt?
Andreas håller två seminarier under
mässdagarna, ett på lördagen och ett på
söndagen. Han vill att du som är förälder ska
få nya verktyg för att kunna må bra. I vardagen och utan någon speciell anledning.
– BARNmässan är fantastisk – den
samlar alla typer av familjer, konstaterar
Andreas, som även var med förra året. Barn
är en sådan rikedom!

Oria är det första barnklädesmärke som fått licens från Rättvisemärkt för
bomullen, och samtidigt är rakt igenom ekologiskt producerat. Det betyder
att alla som vill välja kläder utan farliga kemikalier nu får ett riktigt bra
alternativ.
Sandhya Randberg startade företaget som på kort tid har blivit ett av de
ledande när det gäller att designa och producera färgstarka, snygga och
ekologiska kvalitetskläder.
– Jag har arbetat med Fair Trade i över tio år, största tiden ideellt. Nu
vill vi visa att det går att ha en schysst handel utan att utnyttja människor
eller exploatera naturen.
Orias huvudleverantör finns i Indien
och startade som ett projekt. Nu ger
de möjlighet till inkomst för framförallt
kvinnor från landsbygden.
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Tips: Titta efter Orias speciella coola
älgar på kläder, filtar och haklappar!
Oria finns bland annat med under
modevisningen 12.00 båda dagarna.
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För fler intressanta utställare kika in på
www.barnmassan.se

Auktion!

lördag 14.00 och söndag 13.30

NYHET!

Tack vare våra härliga utställare kan vi nu genomföra två auktioner på mässan.
Det är endast nya varor som våra utställare har skänkt och alla intäkter direkt går in på
Läkarmissionens konto till förmånen för barnen på barnhemmet Place of Restoration i Sydafrika. Här finns det alltså möjlighet att göra riktiga roliga klipp och snabbt ska det gå!
Vi auktionerar ut nya barn- och joggingvagnar, årskonsumtionen av blöjor, böcker, skötväskor, tripptrappstol, resväskor, inredningsprylar, kläder, leksaker, cyklar mm.
Du kan läsa mer om auktionen och varorna på www.barnmassan.se

BabyBar och
MatRo!

Discogrotta och
aktiviteter

Pigga barn och
gymnastik

Denna gång har vi både
Semper och Nestlé med oss i
Babybaren som finns inne i
restaurangen. Här bjuds det
på gratis mat och dryck till de
små barnen. Det finns micro
att värma maten i.
För de riktigt små barnen
finns det ett rum vi kallar
MatRo för de minsta. Här finns
bekväma soffor, micro, skötbord och lugn och ro.

I discogrottan finns en riktig
DJ och han spelar nya och
roliga låtar för de små att
dansa till. Här finner ni även
figurerna Skoj Å Bus som
dansar och gör danslekar med
barnen.
Det finns en yta där barn
kan leka med lego, tumla med
tumledjur och på mässan
finns även Teknikklubben
Lusten.

Eldsjälen Zarah Öberg från
Kostkoll och Pigga Barn tar
med sitt gym till mässan!
Här finns det redskap och
personal för de mindre med
spring i benen. Zarah och
Magnus från Pigga Barn och
Kostkoll leker, hoppar och
studsar med barnen och
dessutom ska det lagas hälsosamma mellanmål.

Mumintrollet och Snorkfröken!
13.00 Stora Scenen både lördag och söndag

Mumintrollets Gyllene Svans handlar om Mumintrollets fåfänga efter att han upptäckt att hans svans
börjar bli tunnhårig. Efter att ha konsulterat Snorkfröken hittar hon mormors gamla bok med recept,
och hittar ett just mot tunnhåriga svansar! Det blir
ett äventyr att ge sig ut i skogen och leta efter
ingredienserna – och sedan kommer den spännande upplösningen: kommer drycken att fungera?!
Showen innehåller också flera sånger.
Mumintrollet kan du även få krama lördag och
söndag 14.00-14.20 och Snorkfröken 14.40-15.00
PS. Glöm inte kameran!

För fler roliga aktiviteter och scenprogram kika in på www.barnmassan.se

Vill du veta ännu mer så tveka inte att höra av dig! Vi ses!
Linda 0704-32 23 92 och Anna 0708-77 88 39

