Gratis sommarlovsaktiviteter i Kungsör
Alla har rätt till ett minnesvärt sommarlov. Därför ordnar Kungsörs kommun
tillsammans med lokala föreningar flera gratis sommarlovsaktiviteter med stöd från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Dagläger för barn
Ridklubben ordnar ett dagläger för barn i samarbete med Kungsörs Kommun. Det är
helt gratis, du ska vara mellan 6–10 år och behöver inte ha ridit förut eller vara
medlem i Kungsörs Ridklubb.
Fokus kommer att ligga på gemenskap, rörelseglädje, lek och bus, hästar, ridning
och annat kul på Klämsbo. Lunch kommer att serveras varje dag, var god ange
eventuella allergier eller specialkost i anmälan.
Ledare och Ridlärare under dagarna är Anna Aneheim och
Erika Söderlund
När: Den 19-20 juni. Vi samlas kl. 09.00 varje dag och
slutar ca15.00
Plats: Klämsbo
Ålder: 6–10 år
Anmälan: 0765-55 92 72.
Bäst når du oss måndag - torsdag kl. 8 - 12. E-post:
kungsors.ridklubb@live.se

Äventyrsläger
Ridklubben ordnar ett äventyrsläger för barn/ungdomar i
samarbete med Kungsörs Kommun. Du ska vara minst 11
år och det är helt gratis, du behöver inte ha ridit förut eller
vara medlem i Kungsörs Ridklubb.
Focus kommer att ligga på äventyr, gemenskap,
rörelseglädje, hästar, ridning och annat äventyrligt som hör
sommaren till.
Lunch och fika kommer att serveras varje dag, var god
ange i anmälan om eventuella allergier eller specialkost.
När: 7-9 augusti. Dag 1 samlas vi kl. 09.00 på Klämsbo, tider för resten av veckan
informeras det om dag 1, vi kommer sluta ca kl. 16.00
Plats: Klämsbo
Ålder: Du ska vara minst 11 år
Anmälan: 0765-55 92 72. Bäst når du oss måndag - torsdag kl. 8 - 12.
E-post: kungsors.ridklubb@live.se Det är begränsat till 16 platser, och det är först till
kvarn som gäller

Gör film på din mobil
Vill du lära dig mer om hur man spelar in
snygga filmer på mobilen?
I juli kan alla barn mellan 7 – 15 år vara med
i bibliotekets workshop. Där spelar vi in och
redigerar korta filmer.
Ledare: Yaseen Aljeiroudi
När: tisdag den 11/7 kl.11.00 – 15.00
Onsdag den 12/7 kl. 11.00 – 15.00
Torsdag den 13/7 kl. 11.00 - 15.00
Plats: Kungsörs Bibliotek
Ålder: Barn mellan 7 – 15 år
Anmälan: Anmäl dig på biblioteket senast
den 19 juni, 0227-60 02 10

Fritidsgården
På fritidsgården kan du spela musik, kort, pingis, biljard, titta på TV eller ”bara” fika
och umgås med kompisar och med fritidsledarna som arbetar där. Öppen
verksamhet för dem i klass 4 och uppåt. Fritidsgården planerar även en
fotbollsturnering med grillning någon dag samt en dagresa, mer information se
anslag på Fritidsgården.
När: Öppet veckorna 31 - 33, tisdagar 17 - 21 och fredagar 18:30 - 24.
Plats: Kaplansgatan 3
Ålder: Barn och ungdomar i åk 4 och uppåt.
Kontakt: Tfn: 0227-600 243

Kollektivet
Kollektivet erbjuder en mötesplats med möjlighet till biljard, tvspel, konst, musik, LAN, filmkvällar och umgänge i en drogfri
och trygg miljö.Kollektivet planerar även för utomhusaktiviteter,
dessa aktiviteter och nyheter om öppettider med mera.
annonseras på föreningens facebooksida:
facebook.com/kollektivetkungsor

När: Öppettider (17 juni – 21 augusti)
Måndagar och onsdagar kl. 18.00 – 24.00
Lördagar kl. 19.00 - 03.00
Plats: Kungsgatan 33
Ålder: ungdomar, ingen åldersgräns.
Kontakt: www.facebook.com/kollektivetkungsor

Trolleriföreställning med Martin Olivensjö
Med magi, humor och finess sprider han glädje
bland både unga och gamla. Martin gör två
föreställningar för sommarlovslediga barn,
familjer och fritidshem.
När: Den 27 juni Valskog: Björskogs skola kl.
10.30 (Vid regn är vi i gympasalen)
Den 27 juni Kungsör: Pinnparken kl. 13.30 (Vid
regn är vi i Sporthallen)
Plats: Valskog och Kungsör
Ålder: Passar barn från 5 – 12 år. Familjer är välkomna.
Kontakt: Kultur & evenemangssamordnare: 0227 600 114

AKTIVITETERNA ÄR KOSTNADSFRIA!

