Fritidsgårdarnas
sommarprogram 2019

SummerCamp Granudden

Utflykt 1: Yoump Linköping

Tisdag 18 juni
Du som fyllt minst 12 år eller börjar
Hela sommaren kan du som är
årskurs 6 till hösten är välkommen
mellan 6-18 år träffa kommunens
att anmäla dig till denna aktivitet.
fritidsledare och Färjestadens GoIF
på Granudden mellan klockan 10-16. Vi åker från Färjestaden klockan
07:30 på morgonen och beräknas
Det är en öppen och frivillig
verksamhet, men du befinner dig där vara tillbaka cirka klockan 18:00.
Ta gärna med dig en liten matsäck.
på eget ansvar.
Vid dåligt väder går vi upp till värmen Vi kommer också att stanna vid
något matställe så att alla som vill
på fritidsgården Ladan.
kan köpa något att äta.
Vi kommer att fixa ett skönt häng
Begränsat antal platser och
där du kan chilla med kompisar,
kostnadsfritt, men för föranmälan
delta i utmaningar, turneringar,
krävs. Senast tisdag 11 juni.
frågesporter mm. Vi kommer att
ha brädspel, kubb, strandtennis,
boccia, fotbollar mm som du kan
låna kostnadsfritt. Vid något tillfälle
kommer du att kunna bygga din
egen drake och vindsnurra. Du kan
rita och måla och göra armband,
halsband av pärlor och knytband
och mycket mer.
Tisdagar och fredagar kommer vi att Låtskrivarworkshop
fortsätta med ett skönt After beachmed Adeé
häng fram till klockan 21. Då tänder
vi grillen och kör en fotbollsturnering Onsdag 19 juni, klockan 13-16
eller liknande eller bara umgås. Vid
Låt dig inspireras av vår egen
några tillfällen kommer vi också
soul/pop/hiphop-drottning Adeé.
försöka ha lite levande musik.
Hon hjälper dig och ger dig tips
om hur du kan växa i ditt eget
Vill du att vi hämtar dig så kan vi
göra det måndag, onsdag och fredag musikskapande. Du som är 13
år eller äldre - missa inte detta
under vecka 25-27 samt vecka 32.
fantastiska tillfälle i Ladan i
Meddela oss senast kl 15:00 dagen
Färjestaden om du gillar att skriva
innan.
och vill utvecklas och lära dig mer
Du måste ha fyllt minst 12 år eller
börja årskurs 6 till hösten och kunna om hur du kan producera musik.
Ingen avgift men föranmälan krävs.
simma 200 meter. Vi finns där som
Senast torsdag 13 juni.
stöd men du är där på eget ansvar.
Måndag 17 juni - fredag 9 augusti

Utflykt 2: Ödevata fiskecamp Uflykt 4: Böda Sand
Tisdag 25 juni
En heldag på Ödevata för dig som
fyllt minst 12 år eller börjar årskurs
6 till hösten och kan simma 200
meter.
Här kan du fiska, paddla kanot och
ro.
Vi åker från Färjestaden klockan 9
och kommer hem cirka klockan 18.
Mat ingår men ta gärna med en liten
fika-det är alltid gott när man är på
utflykt.
Begränsat antal platser och
kostnadsfritt, men föranmälan krävs.
Senast fredag 14 juni.

Utfykt 3: Nöjeshuset
Emmaboda
Torsdag 4 juli
Du som fyllt minst 13 år eller börjar
årskurs 7 till hösten är välkommen
att anmäla dig till denna aktivitet.
Avresa från Färjestaden klockan
16.00 och beräknad hemkomst cirka
22:00.
Vi kommer att köra en mycket
annorlunda sjukamp med
lerduveskytte, paintball på
fallmål, slungboll, flottrace-stafett,
spikstafett, yxkastning, fotbollsdart,
och avslutar med en pizzabuffé
Begränsat antal platser och
kostnadsfritt, men föranmälan krävs.
Senast torsdag 27 juni.

Om vi får en lika varm och solig
sommar som vi hade förra året,
kommer vi att spontant åka till Böda
Sand om intresset finns från er
ungdomar. Prata med någon av oss.
Vi finns på Granudden varje dag.

Teaterläger
Måndag 29 juli - fredag 2 augusti
Här kan du som är 8-14 år vara
med och testa på att vara med i en
teatergrupp. Det är Triangelteatern
från Kalmar som står för programmet
och du kommer att få göra
teaterövningar och leka dramalekar.
Ni kommer också att jobba fram
en liten föreställning som ni spelar
upp fredagen den 2 augusti klockan
14:00 i Ladan i Färjestaden.
Ta gärna med ett mellanmål.
Ingen avgift men föranmälan krävs.
Senast 24 juli.

Alla aktiviteter är
kostnadsfria. Anmäler man
sig utan att lämna återbud
kommer man att debiteras
en avgift om 200 kronor.
För frågor, ring: 0485-472 96

Hur anmäler jag mig till aktiviteterna?
Utflykt 1 - Yoump
Utflykt 2 - Ödevata fiskecamp
Utflykt 3 - Nöjeshuset i Emmaboda
Workshop med Adeé
Teaterläger
Ange namn, ålder och telefonnummer samt
vårdnadshavares namn och telefonnummer.
Anmälan sker via mail till:

fritidsgardarnamorbylanga.MK@morbylanga.se

För mer information om vad som händer på fritidsgårdarna i sommar - håll
dig uppdaterad via våra sociala medier.
@fritidsgardarnamorbylanga

@fritidsgardarnamblakommun

Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.
På kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter www.
morbylanga.se/personuppgifter

Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-470 00
www.morbylanga.se

