Sommarlovsaktiviteter
2018
i Melleruds kommun
för dig i förskoleklass och årskurs 1-8
Allt är gratis!

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
Ålder: 8-12 år
Dag/tid: 18, 19 och 20 juni kl 10.00-16.00
Plats: Samling vid Equmeniakyrkan/Missionskyrkan i Mellerud, för
färd till sommarhemmet Furusand
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 Sören Johansson,
0703-80 73 71, soren.sturejohansson@telia.com
Vid anmälan vill vi att ni anger barnets namn och ålder samt namn
och telefonnummer till vårdnadshavare.
Anmäl dig senast 11/6

Fotbollsskola
Arrangör: Håfreströms IF
Ålder: 7–16 år.
Dag/tid: Hela sommaren tisdagar och torsdagar kl 17.00–18.00
Plats: Håvåsens idrottsplats i Åsensbruk
För information om exakta dagar och anmälan:
Kjell-Arne Karlsson 0727–02 99 19 kjellarne.karlsson@gmail.com
Eva Gerdén 0736 - 74 57 89 eva.gerden@mellerud.se

Fotbollsskola
Arrangör: Kroppefjälls IF
Ålder: 4-13 år.
Dag/tid: 16 juni kl 10.00-14.00
Plats: Brunnsvallen i Dals Rostock
Lunch och frukt ingår och alla som deltar får vattenflaska, boll,
diplom och en t-shirt.
För mer information: 0530 – 205 75 info@kroppefjallsif.se
Anmäler gör du på www.landslagetsfotbollsskola.se
Mer information finns på www.kroppefjallsif.se

SOL-skolan/Sommarorienteringsskola
Arrangör: OK Kroppefjäll
Ålder: 6-15 år
Plats: OK-stugan, Dals Rostock
Dag/tid: 8-9 augusti alt 13-14 augusti kl 10.00-14.30
Lättare lunch och fika ingår
Anmälan till Kicki Halvarsson senast onsdag 1/8, 0733-49 05 16.
Vid varje tillfälle kan vi ta emot 20 personer så vänta inte med att
anmäla dig! Det kan bli fullt!

Umgås med hästar
Arrangör: Melleruds Ridklubb
Ålder: 7-12 år
Plats: Melleruds Ridklubb, Rearsbyn
Dagar: 25/6, 27/6, 29/6, 4/7, 5/7, 6/7, 9/7, 12/7 och 13/7
Under de här dagarna får du vara i stallet och lära känna hästarna
på flera sätt. Du kommer att få lära dig grundläggande kunskap
kring hästar och hur man hanterar en häst på ett säkert sätt.
Självklart kommer du också att få testa på hur det är att rida. Där
emellan kommer dagarna även att bjuda på en hel del lek och bus
samt gemensam lunch och mellanmål.
Anmälan och frågor: 0728 – 43 83 09 ejjin@live.se

Prova på friidrott
Arrangör: Håfreströms IF
Ålder: 7-16 år
Plats: Håvåsen, Åsensbruk
Dag/tid: 25/6, 26/6 och 27/6 kl 10.00-14.00
Det kommer att serveras ett mellanmål. Alla deltagare får en
serietidning, en T-shirt, ett enklare tidtagarur och en vattenflaska.
Max 40 deltagare. Först till kvarn gäller.
För mera information och anmälan kontakta Eva Gerdén på telefon
073-674 57 89 eller på mail eva.gerden@mellerud.se

Prova på Judo
Arrangör: Kroppefjälls IF
Ålder: 6-15 år
Plats: Karolinerskolans gymnastiksal
Dag/tid: Måndag 18/6, tisdag 19/6, onsdag 20/6 kl 11.45-14.15
Lunch ingår.
För frågor och anmälan kontakta Lars Johansson 0736-33 59 60
eller Glenn Nordling 0705-80 88 62

Huvudräkning med Abakus/kulram
Arrangör: Studiefrämjandet.
Ålder: 6-12 år
Plats: Grinstadsrummet, Storgatan 11, Mellerud.
Dag/tid: Tisdag 3 juli, onsdag 4 juli och torsdag 5 juli kl 13.00-14.30
En rolig upplevelse för dig som tycker om matte och logiskt
tänkande
Anmälan/frågor: lara.mashrky@studieframjandet.se
Tel.0767-16 45 73

Sommarboken på Melleruds bibliotek
Arrangör: Melleruds kommun/biblioteket
Ålder: 8-12 år
Plats: Melleruds bibliotek
Dag/tid: 15/6 kl 15.30, 20/6, 25/6, 4/7, 12/7, 19/7, 24/7, 14/8.
Tiderna i övrigt varierar.
I sommarlovsklubben träffas vi flera gånger under sommarlovet och
fikar, leker, pysslar, tävlar, pratar om böcker med mera. I år är
temat universum, så det finns mycket roligt att se fram emot i
sommar. Bland annat får vi besök av rymdexperten och författaren
Peter Ekberg.
Du behöver inte föranmäla dig.
För mer information: 0530-182 04,
erika.ribacke.sandberg@mellerud.se anna.cundy@mellerud.se
Hemsida: www.mellerud.se. Klicka dig vidare till "Biblioteket" och
"Sommarboken". Där finns all tider och programpunkter.

