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   Fritidsgårdarna
Parkour i Färjestaden
Prova på Parkour på banan nere vid Smaragdskolan. Aktiviteten 
vänder sig till er mellan åk 5 och 2:a året på gymnasiet och är helt 
kostnadsfri. De datum som gäller är: 18/6, 20/6, 2/7, 6/7 och 9/7.

Anmälan görs via talong som finns på alla fritidsgårdar. Vi har 
begränsat antal platser så först till kvarn! 

Det finns upphämtningsplatser för er som bor utanför Färjestaden 
så anmäl var ni vill bli hämtade och lämnade. De platser vi häm-
tar upp på är: Fritte i Degerhamn, Skansenskolan i Mörbylånga, 
Gårdby sporthall och Enbacka i Algutsrum. Ni får exakt upp-
hämtningstid när vi fått in alla anmälningar.

Övernattning på Ödevata fiskecamp
Den 25/6 åker vi till Ödevata fiskecamp för ett dygn av fiske, 
kanotpaddling, lekar och övernattning i tält. Vi åker från Färjesta-
den klockan 08.30 den 25/6 och åker hem ca 15.00 den 26/6. 

Kostnad för detta är 300:- men då ingår buss ToR, all hyra av 
kanoter, båtar, fiskespön mm. Även all mat ingår. 

Aktiviteten är för er mellan åk 5 upp till 2:a året på gymnasiet. 
Anmälan görs på talong som finns på fritidsgårdarna och ni är an-
mälda när talong och swish är mottagen av fritidsledarna. Vi har 
ett begränsat antal platser så först till kvarn! Anmälan är bindande 
dvs. ni får själva sälja er plats om ni får förhinder. 

Det finns upphämtningsplatser för er som bor utanför Färjestaden 
så anmäl var ni vill bli hämtade och lämnade. De platser vi häm-
tar upp på är: Fritte i Degerhamn, Skansenskolan i Mörbylånga, 
Gårdby sporthall och Enbacka i Algutsrum. Ni får exakt upp-
hämtningstid när vi fått in alla anmälningar.

Anmälan senast 19/6.
 

Haga park
Följande datum kommer vi att vara i Haga Park där ni får prova 
på windsurfing, SUP (stand-up paddleboard) och OM det är rätt 
vind även kitesurf. 

Prova-på-kursen är mellan 9.00-13.00 och efter så hänger vi i 
Haga till ca 15.00. Aktiviteten är för er mellan åk 5 upp till 2:a 
året på gymnasiet. Vi har dock som KRAV att man kan simma 
200 m.

Datum för detta är 27/6, 28/6, 4/7 och 5/7 och det är helt kost-
nadsfritt, däremot behöver ni ta med er något att äta och något 
dricka. 

Anmälan görs på talong som finns på fritidsgårdarna, vi har ett 
begränsat antal platser.

Det finns upphämtningsplatser för er som bor en bit ifrån Haga 
Park så anmäl var ni vill bli hämtade och lämnade. De platser 
vi hämtar upp på är: Fritte i Degerhamn, Gårdby sporthall och 
Enbacka i Algutsrum. Ni får exakt upphämtningstid när vi fått in 
alla anmälningar.

Yoump i Jönköping
Den 19/6 åker vi till Yoump i Jönköping. Aktiviteten vänder sig 
till er från åk 4 upp till 2:a året på gymnasiet. 

Vi åker från Färjestaden kl: 10.30 och lämnar Jönköping 17.30. 
Vi har bokat hopptid mellan 14.00-17.00. Kostnad för aktiviteten 
blir 300:- plus 30:- för hoppstrumpor. Ni får ta med er egen mat 
och dryck. Fritidsgårdarna står för buss ToR. 

Anmälan görs på talong som finns på fritidsgårdarna och ni är an-
mälda när talong och swish är mottagen av fritidsledarna. Vi har 
ett begränsat antal platser så först till kvarn! Anmälan är bindande 
dvs. ni får själva sälja er plats om ni får förhinder. 



Det finns upphämtningsplatser för er som bor utanför Färjestaden 
så anmäl var ni vill bli hämtade och lämnade. De platser vi häm-
tar upp på är: Fritte i Degerhamn, Skansenskolan i Mörbylånga, 
Gårdby sporthall och Enbacka i Algutsrum. Ni får exakt upp-
hämtningstid när vi fått in alla anmälningar.

Anmälan senast 11/6!

Cykelutflykt till Kalmar
Onsdagen den 11/7 åker vi med cykelfärjan Dessi in till Kalmar 
och cyklar sen till Långviken och till Stensö för att spela minigolf. 
Ta med badkläder och något att äta och dricka. Anmälan görs till 
Carola via mail: carola.nystrom@morbylanga.se.

Böda
Torsdagen den 12/7 åker vi till Böda sand för att hänga där hela 
dagen. Vi åker med buss från Färjestaden 8.30 och är tillbaka i 
Färjestaden ca 18.00. Aktiviteten vänder sig till er i åk 5 upp till 
2:a året på gymnasiet. 

Anmälan görs på talong som finns på fritidsgårdarna. Begränsat 
antal platser så först till kvarn.

Det finns upphämtningsplatser för er som bor utanför Färjestaden 
så anmäl var ni vill bli hämtade och lämnade. De platser vi häm-
tar upp på är: Fritte i Degerhamn, Skansenskolan i Mörbylånga, 
Gårdby sporthall och Enbacka i Algutsrum. Ni får exakt upp-
hämtningstid när vi fått in alla anmälningar.

Anmälan senast  5/7!

Beachfotboll
Måndagen den 6/8 och torsdagen 7/8 spelar vi beachfotboll på 
Granudden i Färjestaden. Vi träffas vid planen kl: 17.00 och spe-
lar till ca 21.00. 

Det finns upphämtningsplatser för er som bor utanför Färjestaden 
så anmäl var ni vill bli hämtade och lämnade. De platser vi häm-
tar upp på är: Fritte i Degerhamn, Skansenskolan i Mörbylånga, 
Gårdby sporthall och Enbacka i Algutsrum. Ni får exakt upp-
hämtningstid när vi fått in alla anmälningar.

Anmälan till Frida via mail: frida.toll@morbylanga.se. Glöm ej 
skriva var ni vill bli upphämtade.

Ladan 
Tisdagen den 7/8 och fredagen den 10/8 har vi öppet på Ladan 
mellan klockan 18.00-00.00. Kom och häng med oss! Ålder: åk 
5-2:a året på gymnasiet.

Kanot
Onsdagen den 15/8 och torsdagen den 16/8 åker vi till Kleva och 
paddlar kanot, badar och grillar tillsammans. 

Det finns upphämtningsplatser för er som bor utanför Färjestaden 
så anmäl var ni vill bli hämtade och lämnade. De platser vi hämtar 
upp på är: Fritte i Degerhamn, Gårdby sporthall och Enbacka i 
Algutsrum. Ni får exakt upphämtningstid när vi fått in alla an-
mälningar.

Medtag något att äta och något att dricka. 

Anmälan senast 10/8 till Frida via mail: frida.toll@morbylanga.
se. Glöm ej skriva var ni vill bli upphämtade!

Vid frågor kontakta 
fritidsledarna på 0485 – 475 36, 0485 – 472 01, 0485 – 473 81 
eller 0485 – 471 81.



   Biblioteken
Välkommen in till våra bibliotek! 
Under sommaren, veckorna 26-32, kommer vi att ha en liten 
Tantutställning på Degerhamns, Färjestadens och Mörbylångas 
bibliotek för att uppmärksamma att Tant Grön, Tant Brun och 
Tant Gredelin fyller 100 år!

En varm sommar med mycket bad hoppas vi givetvis på och 
därför kommer biblioteket att finnas ute på vissa av kommunens 
stränder med bokholkar för lässugna barn och ungdomar under 
veckorna 26-32. 

Låna och läs! Läser du fem böcker och fyller i en talong som lig-
ger i bokholken och lämnar den på något av våra bibliotek, så får 
du en bok gratis. Talonger finns att hämta på biblioteken fr.o.m. 
v 25!

Inför uppstarten med Sommarlovsboken har vi en Bokpicknick 
den 13/6 kl. 16:00 vid Dämmet utanför Köpstaden för att fånga 
upp barn och unga inför sommarlovet. Vi bjuder på fika. 

   Kulturskolan
Sommarkurs i musikteater på Öland vecka 26! 
Under vecka 26 välkomnar vi 9-12 åringar. Här jobbar vi med 
en förkortad version av en musikal. Dagen börjar alltid med en 
uppvärmning bestående av både kropp och röst. Vi kommer göra 
olika teaterövningar för att sedan fokusera på vårt material. Till-
sammans skapar vi vår egen version av musikalen som vi sedan 
visar upp för nära och kära i slutet av kursen. 

Tider: 26 - 30 juni mellan kl. 10:00 och kl. 16:00 Plats: Aulan 
på Skansenskolan i Mörbylånga samt på Zokker. Kostnad: 1700 
kr per barn. (9-12 år) (medlemmar i Södra Ölands Musikteater 
subventioneras) 

Under dagarna blir det uppehåll för lunch samt lite fruktpaus. Det 
går bra att ta med sig lunch eller så finns ICA precis bredvid.

Sommarkurs i musikteater på Öland vecka 33! 
Under vecka 33 välkomnar vi 13-17 åringar. Här kommer vi till-
sammans att hitta material som vi vill jobbar med. Dagen börjar 
alltid med sång- och dansuppvärmning. Vi kommer göra olika 
teaterövningar för att sedan fokusera på vårt material som vi har 
valt ut. Tillsammans bygger vi nummer och sätter ihop till en 
egen föreställning som vi visar för allmänheten i slutet av kursen. 

Tider: 14-18 augusti mellan kl. 9:30 och kl. 17:00 Plats: Aulan 
på Skansenskolan i Mörbylånga samt på Zokker. Kostnad: 1900 
kr per barn. (13-17år) (medlemmar i Södra Ölands Musikteater 
subventioneras) 

Under dagarna blir det uppehåll för lunch samt lite fruktpaus. Det 
går bra att ta med sig lunch eller så finns ICA precis bredvid.

Välkommen med din anmälan! 

Boka på webben: www.studieframjandet.se/kalmar - sök på Mu-
sikteater eller kontakta Anne på ahaugaard@gmail.com 

Lär dig tova ull
Kalmar Läns hemslöjdsförening anordnar under 5 dagar en kurs 
i att tova ull. Tova både roliga och praktiska saker, det mesta går 
att göra med Ölands fantastiska ull.

Datum och platser för detta är: 16-17/7 på Degerhamns bibliotek, 
18/7 på Färjestadens bibliotek och den 19-20/7 på Mat i Världsar-
vet i Mörbylånga hamn. Alla tillfällen är mellan kl: 11.00-16.00.
 Kursen vänder sig till alla men först och främst barn och är helt 
kostnadsfri. Det behövs ingen föranmälan.

För mer info: kalmarhemslojd.se
0481 – 167 50, 0709 -262 372



Öppen hasselworkshop
Tisdag 26 juni till torsdag 29 juni anordnas en öppen has-
selworkshop i Kamerala villan. Den håller på mellan klockan 
10.00-15.00.

Välkommen till en skapande workshop där du får möjlighet att 
utveckla din kreativitet och bygga dina idéer i färskt hasselträ.

Upplägget är endags workshopar där du arbetar själv eller i min-
dre grupper med professionell handledning.

Vi pratar om träets egenskaper, handens möjligheter och hur man 
kan tänka i en kreativ process. Ni får utgå från ett TEMA.
Förutom hasselträ finns tillgång till handverktyg så som täljkni-
var, stämjärn, sekatörer och handsågar samt snöre och spik.

Vi arbetar både inom och utomhus och lär oss hantera vassa skär-
verktyg.

Tillsammans bygger vi en utställning med det som har skapats 
under dagen.

Det blir en utställning som fylls på under veckan med en avslu-
tande vernissage efter sista workshopdagen.

Vi hoppas på att öppna ditt sinne och din lust skapa!

Workshopsledare är Mats Aldén och Olof Svensson.

Vi avslutar med en utställning av veckans arbete.

Vid frågor kontakta 
Mats: 073 – 380 19 13  mats@aldenfurniture.com.

Mörbylånga kommun  
386 80 Mörbylånga 
Tel: 0485 -470 00  
E post: kommun@morbylanga.se  
www.morbylanga.se


