Sommarlovsaktiviteter
i Melleruds kommun
för dig i förskoleklass och årskurs 1-8

Alla aktiviteter i denna broschyr är gratis, men kom ihåg
att till de flesta måste du anmäla dig i förväg

Sommarkollo på Furusand
Arrangör: Equmenia Mellerud
Datum: 19 - 22 juni
Tid: 10.00 - 16.00
Ålder: 8 - 12 år
Vi samlas vid Missionskyrkan i Mellerud och åker sedan ut till
sommarhemmet Furusand vid Vänerns strand. När vi kommer
till Furusand blir det fika och aktiviter som spårning, volleyboll,
kubb och samarbetsövningar. Lunchen lagar vi tillsammans
över öppen eld om vädret tillåter.
Anmälan och frågor: Ring, skicka sms eller maila till Sören
Johansson, 070- 3807371, soren.sturejohansson@telia.com
Vid anmälan vill vi att ni anger barnets namn och ålder samt
namn och telefonnummer till vårdnadshavare. Utifrån hur
många anmälningar vi får in kommer vi att fördela deltagarna
över dagarna och återkommer med vilken alternativt vilka
dagar du är välkommen att vara med.

Friidrottskola på Håvåsen i Åsensbruk
Arrangör: Håfreströms IF
Måndag – onsdag, 26 – 28 juni
Klockan 10.00 – 14.00
Ålder: 7 – 16 år
Ledare är våra egna aktiva ungdomar
Mellanmål serveras
Anmälan till Eva Gerdén 073-674 57 89 eller
eva.gerden@mellerud.se senast den 22 juni.

Sommar med hästar
Arrangör: Melleruds ridklubb
Datum: 19/6, 21/6, 26/6, 28/6, 30/6, 3/7, 5/7, 7/7
Tid: 11.00 – 15.00
Var: Ridskolan Rearsbyn Mellerud
Vi kommer att vara i stallet, där vi jobbar med hästarna och
har hästkunskap och naturligtvis blir det ridning också. Lunch
och fika ingår.
Kontakta:
Eirin Nyquist 072-8438309 eller Birgitta Karlsson 070-7661961
E-post till ridskolan: mellerudsridklubb@outlook.com

SommarlovsKul på Hjul
Resa varje tisdag under sommaren
Arrangör: Svenska kyrkan, Melleruds Pastorat
19/6 - Emmaus 6-10 år
4/7 - Dagläger Skållerud 11-15 år
11/7 - Steneby 6-10 år (medtag egen fika)
18/7 - Korshamnen 11-15 år (medtag egen fika)
25/7 - Dagläger Skållerud 6-10 år
1/8 - Steneby 11-15 år (medtag egen fika)
8/8 - Indiankullen Mellerud 6-15 år
Bussen går från Kyrkans hus i Mellerud kl. 09.00 och tillbaka
senast kl. 16.00
Anmälan sker fredagen innan senast kl. 12.00, till
Pastorsexp: 0530 – 362 00
Maxantal, först till kvarn
För att delta krävs att man har en vuxen som kan åka med

Dansa på Kanalyran
Arrangör: Kanalyran
Måndag 26 - fredag 30 juni kl 10.00-11.30
Framträdande på Kanalyran fredag 30 juni cirka 14.30.
Ålder 7-12 år
Lär dig dansa disco mer mera.
Anmälan senast måndag 19 juni till
Lars Nilsson, tel: 0530-181 31 eller kanalyran@mellerud.se

Aktiviteter i Dals Rostock
Arrangör Kroppefjälls IF
Preliminärt följande aktiviteter:
Catch the flag
Spelkväll med allt från pingis till FIFA 17
Känn igen träd och växter
Volleyboll
Blåljusträff
Scoutkväll
Dockteater
Scrap och pärlplattor
Cykeldag
Bygg din egen fågelholk
Yoga, dans och målning
Trolleri, konst och disco
För dagar, tider, åldrar och anmälan se Kroppefjälls IF:s
hemsida: www.kroppfjallsif.se

