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.
Aktiviteterna är gratis om det inte står något annat.

Lovaktiviteter 2022
Sommarträning med
Friskis & Svettis Färgelanda
Veckorna 24-28
När: måndagar, veckorna 24-28
Tid: 18.30 – 19.30
Var: Högalids utegym
För: Barn från 12 år är välkomna att träna
Arrangör: Friskis och Svettis Färgelanda
Cirkel Utefys med Annette på Högalids utegym.
Cirkel Utefys är ett träningspass med styrka, kondition och rörlighet i fokus.
Passet passar alla då det går att anpassa efter sin egna förmåga.
Barn från 12 år är välkomna att träna med oss.
Mer info om våra träningar hittar ni via våra sociala medier
Gå gärna in och gilla oss där
Friskis & Svettis Färgelanda
Även på vår hemsida
www.friskissvettis.se/fargelanda

SOMMARKOLLO
Färgelanda prästgård kl.9.30-15.00
20-23 juni
Fyra dagar med blandade aktiviteter,
för barn födda 2011-2012
som tex. Leka, baka, pyssla, gå på
27-30 juni
utflykter m.m.
för barn födda 2009-2010
Max 20 barn/vecka
Anmälan senast 16 juni till församlingsassistent
Erika Färg tel. 072-550 62 65
eller mail erika.farg@svenskakyrkan.se

Sommarprogram från
Södra Valbos Hembygdsförening
JUNI
1/6 Nya tipsfrågor för vuxna och barn längs slingan på Blanketorpet
4/6 kl. 10.00 -15.00 Loppis & fika på Blanketorpet
24/6 kl. 11.00 Vi samlas på Blanketorpet och klär stången. Kl. 14.00 midsommarfirande och
musik av Tonsteget
JULI
2/7 kl. 10.00-15.00 Loppis & fika på Blanketorpet
3/7 kl. 14.00-17.00 Söndagsöppet i Fornsalen
10/7 kl. 14.00-17.00 Söndagsöppet i Fornsalen
17/7 kl. 14.00-17.00 Söndagsöppet i Fornsalen
24/7 kl. 14.00-17.00 Söndagsöppet i Fornsalen
31/7 kl. 14.00-17.00 Söndagsöppet i Fornsalen
AUGUSTI
6/8 kl. 10.00-15.00 Loppis & fika på Blanketorpet
7/8 kl. 14-17 Söndagsöppet på Fornsalen

Läs i sommar

När: 15 juni – 31 augusti
För: Alla barn och ungdomar mellan 7–15 år
Var med i Färgelanda biblioteks Läs i sommar. Läs 6 böcker och få den sjunde.
Gäller ej manga, serier eller bilderböcker.
Arrangör: Färgelanda bibliotek

Insektsorkestern
Dag: Onsdag 15 juni
Tid: 10.00
Var: Scenen utanför Färgelanda biblioteket. Vid
regnigt väder hålls föreställningen i Färgelanda
Sporthall
För: Barn mellan 6-9 år
Anmälan: Begränsat antal platser, anmälan krävs
Kontakta biblioteket:
0528-56 75 00 eller biblioteket@fargelanda.se
Arrangör: Färgelanda bibliotek

Sommarboken – I skuggan av…
När: 15 juni – 26 augusti
För: För barn mellan 8 – 12 år
Träffar: Tre gånger under sommaren
16 juni kl. 10.00. Uppstart
7 juli kl. 10.00. Vi gör skuggfigurer.
17 augusti 16.30. Avslutning! Har du läst något som du vill tipsa om?
Biblioteket bjuder på glass.
Du som är mellan 8 och 12 år kom till vår uppstartsträff på biblioteket och få en bokpåse
med bokmärke, armband, bok och broschyr med spännande och kluriga tips om t.ex. hur
man gör skuggfigurer. Kan du inte medverka på uppstartsträffen går det bra att hämta
bokpåsen på biblioteket vid annat tillfälle. Begränsat antal, först till kvarn gäller.
För mer info eller frågor kontakta Lotta Janzon
lotta.jansson@fargelanda.se eller 0528-56 72 29
Arrangör: Färgelanda bibliotek

Tipspromenad på biblioteket
När: 15 juni – 26 augusti
Var: Färgelanda bibliotek
För: barn mellan 7-14 år
Under sommarlovet kan alla barn mellan 7-14 år gå en tipspromenad på Färgelanda bibliotek
och vinna en bok.
Arrangör: Färgelanda bibliotek

Sommarsimskola
Sommaren 2022 bedriver Färgelanda kommun simundervisning utomhus vid badplatserna
Sandviken, Stigen och Ragnerud.
Sandviken
Vecka 26, 27, 28 (27 juni - 15 juli)
Anmälan: 27 juni, kl. 11.00–14.00 på badplatsen.
Stigen & Ragnerud
Vecka 29, 30, 31 (18 juli- 5 augusti)
Anmälan: 18 juli, kl. 11.00–14.00 på badplatsen.
Anmälningsavgift per deltagare
264 kr/3 veckor
106 kr/1 vecka
I ett led att komma ifrån kontanthantering i Färgelanda Kommun har vi ingen möjlighet att ta
emot kontant betalning för simskolan i år. Betalningen görs efter anmälan.
Vänligen betala anmälningsavgiften till:
Swisha till 123 530 56 77 eller
Bankgiro 890-9269
Först då är elevens plats bokad.
Glöm inte att märka inbetalningen med simskolelevens för och efternamn!
Telefonnummer till simlärare på badplatserna:
Sandviken 0528–567 546, eller 0766 352 971 (27 juni - 15 juli)
Stigen 0528–567 546, eller 0766 352 971 (18 juli- 5 augusti)
Ragnerud 0528–567 545 eller 0766 352 970 (18 juli- 5 augusti)

Filmvisning på biblioteket
Pelle Svanslös
Dag: 20 juni
Tid: 10.00
För: Barn mellan 6-12 år
Var: Barnavdelningen, Färgelanda bibliotek
Arangör: Färgelanda bibliotek

Dalslands ballongklubb
När: 30 juni
Tid: 13.00
Var: Allégården, Högsäter
För: ungdomar mellan 13-15 år
Dalslands ballongklubb anordnar en ungdomsdag vid Allégården, Högsäter. Alla
högstadieungdomar är välkomna till en späckad eftermiddag/kväll med ballongrelaterad
flyginfo och roligheter. Ingen kostnad! Klubben kan hämta ungdomar inom kommunen.
Anmäl till Gunilla på gunilla@dalslandsballongklubb.se eller 0701-542926 senast 26 juni.

Författarbesök med workshops av
Malin Eriksson Sjögärd
När: 8 juli
Tid: Drop-in mellan 10.00-12.00
Var: Färgelanda bibliotek
Arrangör: Färgelanda bibliotek i samarbete med Bibliotek Dalsland
Författaren Malin Eriksson Sjögärd kommer på besök och har workshops där hon utgår sin
bok Kattvännen. Gör en fantasivärld utifrån boken då den bygger på förändringar i
glesbygden och det mystiska.
För mer info eller frågor kontakta Lotta Janzon
lotta.jansson@fargelanda.se eller 0528-56 72 29

Cirkusskola - nycirkusträning
med
Cirkus Cirkör
När: 2–6 augusti
Var: Stigevi IP
För: Barn och unga mellan 7–16 år
Arrangör: Färgelanda Riksteaterförening i samarbete med Stigens
Unga Örnar, Stigens Idrottsförening, ABF och kommunen
Under sommaren välkomnar Cirkus Cirkör barn och unga, 7–16 år, till en femdagars kurs.
Tillsammans tränar deltagarna akrobatik, balans, parkakobatik, jonglering och
luftakrobatik. Kursen passar både nybörjare och de med tidigare erfarenhet av
cirkusträning. Sista dagen bjuder kursens deltagare in vänner och släktingar till en härlig
avslutningsshow där de visar upp vad de har lärt sig under veckan.
Kostnad 250 kr.
Åldersgrupp: •
•
•

7–9 år: kl. 10.00-11.30
10–12 år: kl. 12.30-14.30
13–16 år: kl. 15.00-16.30

För mer info, frågor eller anmälan, kontakta Kerstin Fredriksson
070-693 68 14 eller Kerstinfredriksson54@gmail.com

Magikaos på biblioteket
Harry Potter-inspirerat lajv
Dag: torsdag 4 augusti
Tid: 11.00-13:00
Var: Färgelanda bibliotek
För: Barn mellan 9–13 år
Anmälan: Begränsat antal platser, anmälan krävs.
Kontakta biblioteket:
0528-56 75 00
biblioteket@fargelanda.se
Arrangör: Färgelanda bibliotek

