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Sommarlovsprogram 2022 för
elever i Torsås kommun, F till nian.
Allt är gratis!
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Följ oss på Instagram
Fritidsgården, ungdomssupporten och Fryshuset finns på
Insta. Följ oss så du håller dig uppdaterad i sommar!
Du kan också kolla på www.torsas.se/sommarlov eller följa
QR-koden till hemsidan:

Här hittar du oss på Insta:
@fritidsgardentorsas
@ungdomssupporten
@fryshuset_torsas

Alla barn i Torsås kommun åk F-9 är välkomna till aktiviteterna i
detta program. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om ditt barn har
behov av något särskilt stöd för att delta. Det ger oss möjligheter
att förbereda och anpassa oss. Allt i programmet är gratis!
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

... och övriga aktiviviteter
Ridlekis
Kom och rid och kör på Nettans ridlekis nära Kristianopel.Vi kommer att rida och
köra våra ponnyer, fika och grilla korv.
Ålder: För alla barn.
När: 8 augusti mellan kl. 10.00 och 13.00
Anmälan: Varmt välkomna med frågor och anmälan till Nettan, tel: 0706524745,
senast den 25 juli.
Arrangör: Nettans ridlekis

Golf på Möre
Gratis träning för nya golfare. Kom och testa golf under ledning av klubbens pro.
Klubbor finns att låna, men anmäl dig först. Se mer information på sista sidan!
Ålder: För ungdomar 13-21 år
När: V.25, måndag till torsdag kl. 13.00-15.00
Plats: Möre Golfklubb
Anmälan: Maila till pro@moregk.se

www.torsas.se/sommarlov

Du har väl koll på Fritidsbanken?
Fritidsbanken öppnade i slutet på maj och finns bakom Ica i Torsås
samhälle. Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med fritidsprylar: låna
skateboards, inlines, rack och och bollar, tält och ryggsäckar och mycket
mer. Alla får låna och allt är gratis.
Fritidsbanken finns på Insta: @fritidsbanken_torsas
Följ för aktiviteter!

Till Fritidsbankens hemsida för öppettider och aktiviteter:
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Välkommen till Summer Camp 2022!
Snart är det dags för sommarens häftigaste upplevelse! För
att alla ska få en så bra vistelse som möjligt, kommer här lite
information som du bör läsa igenom.
•
•
•
•
•

Ingen föranmälan krävs. Men du och din vårdnadshavare
behöver fylla i talongen som kommer med det här häftet.
Det är ett medgivande att du får vara på Summer Camp.
Lämna talongen vid infocentret utanför Skytteholmen.
Du får ett band att ha om armen. Det är viktigt att du
behåller det på hela dagen!
Inne på området visar vi varandra hänsyn och släpper
fram varandra till aktiviteterna. Vi använder ett vårdat
språk.
Tänk på att packa en väska eller ryggsäck som du kan
ha med dig där du har ett extra ombyte kläder, badkläder,
handduk, solkräm och annat som du och din vårdnadshavare tycker att du behöver ha med dig. Det finns kiosk i
anslutning till området.

Exempel på aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenring efter skoter
Uppblåsbar hinderbana
Gladiator jättetopsfight
Kanoting (tisdag och onsdag vecka 26 kl. 10.00-14.00)
Käpphästtillverkning och käpphästhoppning
Prova på-ridning (tisdag båda veckorna kl. 10.00-13.00)
Sumobrottning
Gellyball
Prickskytte paintball
Drakbygge och drakflygning (v.31)

Plats: Sjöslätten, Skytteholmen och Dalskär.
När: 28-30 juni och 2-4 augusti (tisdag till torsdag) kl. 10.00-15.00.
Målgrupp: 10-15 år. Barn 6-9 år är välkomna i vårdnadshavares
sällskap.
Mat: Varje dag kl. 12.00-13.00 får du grillad korv med bröd, banan
och en dricka. Ta med egen matsäck om du vill. I övrigt finns det en
del att köpa på Skytteholmen.
Tips: Ta med en egen vattenflaska som du kan fylla på med vatten
från vår vattentank!
Obs! Glöm inte talongen med intyg från vårdnadshavare. Du hittar
den i det här häftet eller på www.torsas.se/sommarlov
Och kanske det bästa av allt: Allt är gratis! Välkommen!
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Med reservation för ändringar i programmet.
Eventuella ändringar kan ses på www.torsas.se/sommarlov

Följ gärna Fryshuset, Fritidsgården och ungdoms-supporten
på Facebook och instagram för tips på aktiviteter i sommar.
Alla barn i Torsås kommun åk F-9 är välkomna till aktiviteterna
i detta program. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om ditt
barn har behov av något särskilt stöd för att delta. Det ger oss
möjligheter att förbereda och anpassa oss. Allt i programmet är
gratis!

anders.adelgren@torsas.se eller 0486-333 82
thomas.simonsson@skola.torsas.se 0486-334 63
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Bibliotekets öppettider
under juni-augusti
Måndag-torsdag: kl. 10.00-18.00
Fredag: kl. 10.00-17.00
Har du några frågor gällande våra aktiviteter är du välkommen att
kontakta oss: 0486-333 70, biblioteket@torsas.se

Sommarlovsbingo
Läs på många roliga sätt - chans till fina priser. Hämta bingobricka på
biblioteket.
Ålder: För alla barn och unga.
När: Hela sommaren.
Arrangör: Torsås bibliotek.

Sommarboken
Läs fyra böcker och vinn en!
Ålder: För alla barn.
När: Hela sommaren.
Plats: Hämta Sommarbokshäftet på biblioteket.
Arrangör: Torsås bibliotek.

Testa keramik
Jobba med lera hos Norbert Kus i hans verkstad och trädgård.
Ålder, datum, tid: 8-11 år: Tisdagen den 28 juni kl. 11.00-14.00
Ålder, datum, tid: 12-16 år: Onsdagen den 29 juni kl. 11.00-14.00
Plats: Karlskronavägen 42 i Torsås.
Anmälan: Anmälan till Torsås bibliotek: 0486-333 70, biblioteket@torsas.se
Uppge för- och efternamn, ålder, telefonnummer och mailadress till en
vårdnadshavare. Begränsat antal platser.
Övrigt: Lättare lunch ingår.
Arrangör: Torsås bibliotek.

När Harry mötte Iggy
Sommarteater med Teater 23. Möt de lustiga och musikaliska kompisarna
Harry och Iggy, som håller ihop i vått och torrt. I alla fall tills Iggy berättar
att hon fått en ny vän…
Ålder: För barn 5-9 år, samt familjer.
När: Onsdagen den 10 augusti kl. 14.00 (föreställningen är ca 45 minuter
lång).
Plats: Ekbacken i Torsås.
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas på Torsås bibliotek.
Arrangör: Torsås teaterförening och Torsås bibliotek

anders.adelgren@torsas.se eller 0486-333 82
thomas.simonsson@skola.torsas.se 0486-334 63
biblioteket@torsas.se eller 0486-333 70

