Lovaktiviteter i Färgelanda kommun

Här hittar du lovaktiviteter för barn och ungdomar runt om i Färgelanda! Inför varje större lov
fyller vi på kalendern efter hand med roliga aktiviteter. Aktiviteterna arrangeras av
kommunen, föreningar eller kulturinstitutioner. Inför ett lov kan det tillkomma aktiviteter med
kort varsel, så kom gärna tillbaka och titta flera gånger.
Sveriges kommuner har fått möjligheten att söka bidrag från staten för att föreningar och våra
egna verksamheter ska kunna arrangera gratis och smittsäkra lovaktiviteter för dig som är
ung.
Alla aktiviteter är gratis om inget annat anges!
De flesta aktiviteterna vänder sig till barn mellan 6-15 år

Lovaktiviteter 2021

Magisk show och trolleriskola
Dag: Onsdag 21 juli
Tid: 13.00, 15.00 och 17.00
Var: Scenen utanför biblioteket, Färgelanda torg
Alla barn mellan 5-16 år är välkomna!

Barn och ungdomsloppis
Dag: Onsdag 21 juli
Tid: 11.00- 17.00
Var: Färgelanda torg
Anmälan: Kerstin Fredrikson 0706 936814 senast tisdag den 20 juli kl. 16.00.
Har du leksaker eller andra saker som du inte använder eller vill baka och sälja. Passa på!

Sommarlovsaktivitet Stigens Badplats
Dag: Torsdag 22 juli
Tid: 18.00- 20.30
Var: Stigens badplats
Aktiviteter:
Extra simundervisning 18.00-18.45
Kubb 19.00-19.45
Korvgrillning
För barn 6–15 år.

Sommarlovsaktivitet Ragneruds Camping
Dag: Måndag 26 juli
Tid:18.00- 20.30
Var: Ragneruds camping
Aktiviteter:
Minigolf 18.00-18.45
Fotboll 19.00-19.45
Korvgrillning
För barn 6–15 år

Sommarlovsaktivitet Höjdens fotbollsplan
Dag: Onsdag 28 juli
Tid:18.00- 20.30
Var: Höjdens fotbollsplan
Aktiviteter:
Brännboll 18.00-18.45
Blandade aktiviteter 19.00-19.45
Mat och dryck
För barn 6–15 år

Workshop Digital musikproduktion
Dag: Måndag 2, tisdag 3 och onsdag 4 augusti
Tid: 10:00-16:00
Var: ABFs möteslokal i Färgelanda centrum
Anmälan: Anmäla dig till Kerstin Fredriksson 0706-93 68 14

Cykelbio i Ödeborgsparken
Dag: Torsdag 12 augusti
Tid: Kl.15:00 Alfons leker Einstein Kl. 19:00 Rocketman
Var: Ödeborgsparken
Anmälan: Ring och boka din plats hos Kerstin Fredriksson 070-693 68 14
Pris: Gratis för barn 6–15 år, för personer över 16 år är pris enligt biljettkostnad
Hur: Oavsett hur du tar dig till bion så är det en cykels avstånd som gäller mellan besökande
sällskap. Stolar finns men ta gärna med filt.

Tänk på!
Varje arrangör ansvarar själva för anpassningar med anledning av
covid-19. Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, håll avstånd och stanna alltid hemma om du
känner dig sjuk, även vid lindriga symptom.

