
Fritidsgårdarna och Kulturskolans
sommarprogram 2020



Här kommer Kulturskolan och Fritidsgårdarnas sommarprogram. På grund av 
rådande situation med coronaviruset kan programmet komma att ändras men 
vår förhoppning är att vi ska kunna genomföra allt.  
Håll ett öga på kommunens hemsida för aktuell information.

Aktivitet Summercamp Granudden

Datum Måndag 15 juni-Torsdag 18 juni
Måndag 22 juni-Fredag26 juni
Måndag 29 juni-Fredag 3 juli
(Stängt 6 juli-27 juli,  
men Färjestadens GoIF på plats)
Måndag 27 juli-Fredag 31 juli
Måndag 3 augusti-Fredag 7 augusti
Måndag 10 augusti-Fredag 14 augusti

Tid Klockan 10-16

Kostnad ingen kostnad

Målgrupp 11-18 år

Tillgänglighet Tillgängligt för alla

Beskrivning Under stora delar av sommaren kommer fritidsgårdarna i 
Mörbylånga att finnas på plats tillsammans med Färjestadens 
GoIF nere vid Granudden i Färjestaden. Det kommer att vara en 
öppen och frivillig verksamhet, men du befinner dig där på eget 
ansvar. Vi kommer att fixa till ett skönt ”häng” där du kan chilla 
med kompisar, delta i utmaningar, turneringar och frågesporter. 
Vi kommer att ha en hel del strandleksaker, kubb, fotbollar mm 
som du kan låna kostnadsfritt. Vi kommer också att arrangera 
en del utflykter och kurser som du behöver föranmäla dig till. 
Du hittar mer information om dessa aktiviteter under respektive 
rubrik.  Du kommer dessutom att kunna pyssla och spela spel 
hela dagarna. Tisdagar och fredagar kommer vi dessutom att 
finnas på plats för dig ända fram till klockan 21. Vi tänder grillen 
och hittar på något kul som du gärna vill göra.

Mer info/anmälan (till/senast) Ingen föranmälan krävs, fritidsgardarna@morbylanga.se



Aktivitet Kulturkollo Zokker Mörbylånga

Datum 15-18 juni

Tid Klockan 10-15

Kostnad Ingen kostnad men begränsat antal platser så anmäl dig i tid

Målgrupp 10-18 år

Tillgänglighet Tillgängligt för alla

Beskrivning Musik/film: 

Här får du en chans att på ett kreativt sätt arbeta med ditt 
musikintresse.
Det finns lärare till hands i de flesta ämnen kulturskolan erbjuder 
för att hjälpa dig utvecklas.
Du kan arbeta med ditt instrument, skriva låtar, spela med i ett 
band, sjunga kör, spela in i studio eller arbeta med film, både 
stopmotion och greenscreen.

Bild och form: 

!Street Art!
Gatan är ett enda stort konstverk! Gatukonst är att göra konst av 
sånt som finns överallt. Konst som inspirerar till att upptäcka och 
göra miljön omkring oss vackrare och mer spännande. 
Under veckan kan du bland annat lära dig att måla stort med 
sprayfärg och penslar, trycka tröjor med mönster och former 
som du hittar ute på väggar, murar och gatubrunnar, jobba med 
frottage-teknik i kol och blyerts och bygga skulpturer av sånt du 
hittar, göra vattenmålningar på asfalten och måla med gatukritor. 

Mer info/anmälan (till/senast) Föranmälan senast 11 juni till kulturskolan@morbylanga.se



Aktivitet Familjefys

Datum 15 juni och 5 augusti

Tid Klockan 10-11

Kostnad Ingen kostnad men föranmälan

Målgrupp Hela familjen, max 30 personer inkl barn, först till kvarn

Tillgänglighet Tillgängligt för alla

Beskrivning Kom och ha familjefys med Madelaine Jeansson och fritidsgården 
på Granudden. Madelaine Jeansson är certifierad tränare, 
mammamagetränare och kostrådgivare.

Samarbete mellan fritidsgården och Aktiv Livsstil Kalmar

Mer info/anmälan (till/senast) Föranmälan till fritidsgardarna@morbylanga.se senast en 
vardag innan. Alltså, fredagen den 12 juni till den 15 juni etc  

Aktivitet Volleyboll

Datum 15 juni

Tid Klockan 11-12

Kostnad Ingen kostnad

Målgrupp Från åk 5 till 2:a året på gymnasiet

Tillgänglighet Tillgängligt för alla men eftersom vi kommer att spela på beach-
planen kan det bli svårt för dig som sitter i rullstol

Beskrivning Kom och spela volleyboll med oss på Granudden! 
Vår verksamhet är placerad precis vid Beachplanen i sommar 
nere vid Granudden. Här ses vi alla oavsett bakgrund och 
erfarenhet. Vi ska ha roligt tillsammans. Ni har möjlighet att 
prova fritt och öva på tekniker i Volleyboll samt att eventuellt 
ha turneringar. Vi anpassar dagarna utifrån era behov och 
önskemål. Kanske ni själva vill prova att vara domare i en match 
eller lära någon som är ny på planen regler eller teknikträning. 
Fritidsledaren stöttar och leder verksamheten med, för eller 
vid sidan av er. Kom med ett glatt humör eller meddela att du 
behöver uppmuntran, så löser vi det ;-)

Mer info/anmälan (till/senast) Ingen föranmälan krävs



Aktivitet Summercamp Granudden - AfterBeach

Datum 16, 22, 26, 30 juni, 3 juli, 4, 7, 10 och 14 augusti

Tid Klockan 16-21

Kostnad Ingen kostnad men föranmälan

Målgrupp 11-18 år

Tillgänglighet Tillgängligt för alla

Beskrivning Efter en heldag på stranden kör vi lite AfterBeach på Granudden. 
Vi tänder grillen och kör en turnering eller hittar på något utifrån 
era önskemål. Kanske blir det bara chill med kompisarna. 
Fritidsledare är på plats.

Sista kvällen den 14 augusti, vad gör vi då? Grillar, fikar gott 
eller varför inte ordna en turnering och ett quiz ? Vi planerar den 
kvällen tillsammans, med er ungdomar under veckan.

Mer info/anmälan (till/senast) Ingen föranmälan krävs.

Aktivitet Fotboll

Datum 18 juni

Tid Klockan 11-12

Kostnad Ingen kostnad

Målgrupp Från åk 5 till 2:a året på gymnasiet

Tillgänglighet Tillgängligt för alla men eftersom vi kommer att spela på beach-
planen kan det bli svårt för dig som sitter i rullstol

Beskrivning Kom och spela fotboll med oss på Granudden! 
Vi håller till precis vid Beachplanen vid Granudden. Här ses vi alla 
oavsett bakgrund och erfarenhet. Vi ska ha roligt tillsammans. 
Ni har möjlighet att spela fritt och öva på ert fotbollsspelande 
samt eventuellt ha turneringar. Vi anpassar dagarna utifrån era 
behov och önskemål. Kanske ni själva vill prova att vara domare 
i en match eller lära någon som är ny på planen regler eller 
teknikträning. Fritidsledaren stöttar och leder verksamheten 
med, för eller vid sidan av er. Kom med ett glatt humör eller 
meddela att du behöver uppmuntran, så löser vi det ;-)

Mer info/anmälan (till/senast) Ingen föranmälan krävs



Aktivitet Friluftsaktivitet - Grill/Utflykt - Vandringsleder Öland

Datum 17 juni, 10 och 13 augusti

Tid Klockan 09-16

Kostnad Gratis att medverka men ett krav är en egen cykel och hjälm

Målgrupp Årskurs 5 till 2:a året gymnasiet

Tillgänglighet Tillgängligt för alla

Beskrivning Välkomna till en heldag ute i den friska luften. Vi ska undersöka 
södra Ölands vandringsleder med hjälp av cykel och väljer ut en 
led per dag. Under resan ser vi till att besöka en grillplats för att 
pausa och äta lunch. Fritidsgårdarna står för denna lunch. Se till 
att ta med en extra vätska så att ni kan fylla på efter behov. Vi 
kommer också att prata om omgivningen längst vägen och när vi 
pausar kommer vi att prata om hur kroppen fungerar under värme 
och kyla - en liten lektion i hur vi skyddar och tar vara på varandra 
under olika förhållanden som vi kan träffa på i naturen.
Samling Granudden klockan 09:00

Mer info/anmälan (till/senast) Ingen föranmälan krävs.

Aktivitet Från ide till färdig låt - låtskrivarworkshop med Adee 

Datum 22, 23 och 24 Juni (OBS. 3 dagar!)

Tid Klockan 10-16 Lågan Färjestaden 

Kostnad Ingen kostnad

Målgrupp 11-18 år

Tillgänglighet Tillgängligt för alla

Beskrivning Skriv musik med artisten och låtskrivaren Adée under 3 dagar. 
Tillsammans skapar ni en låt från idé till färdig inspelning. För 
de som vill kommer det även finnas möjlighet att bli coachad på 
scen och öva på att uppträda live.

Samarbete mellan Kulturskolan och Fritidsgårdarna i Mörbylånga

Mer info/anmälan (till/senast) Föranmälan krävs senast tisdagen den 16 juni
fritidsgardarna@morbylanga.se



Aktivitet Skapande på Granudden

Datum 22, 24, 25, 29 juni, 1, 2 juli

Tid Klockan 10-15

Kostnad Aktiviteten är gratis för alla barn och ungdomar.

Målgrupp Alla men företrädesvis unga 11-18 år. Yngre barn måste ha 
målsman med

Tillgänglighet Tillgängligt för alla

Beskrivning Kom och var kreativ! Vi erbjuder en rad skapande aktiviteter 
för ungdomar dessa dagar. Ni får prova på att måla med akryl, 
inblick i olika trycktekniker, prova på att använda en mängd olika 
verktyg, prova på sandgjutning med cement (kanske göra ditt 
egna fågelbad) Samling Granudden klockan 09:00.

Mer info/anmälan (till/senast) Ingen föranmälan krävs men först till kvarn gäller om det blir för 
många. fritidsgardarna@morbylanga.se

Aktivitet Kulturkollo Södra Bruket Degerhamn

Datum 23-26 juni, invigning av skulpturleden och konsert 27 juni.

Tid Klockan 10-15 

Kostnad Ingen kostnad men föranmälan. 

Målgrupp Barn och ungdomar 6-16 år

Tillgänglighet  Tillgängligt för alla

Beskrivning Skapande konst- och kulturkollo.
Vi låter fantasin sprudla och bygger ”Barnens skulpturled” i alla 
möjliga material som småskrot, färg, betong, fjädrar, gips, trä, 
tyg, lera. Vi bygger stora och små, tunga eller lätta, på marken, 
i träden eller där vi tycker att de passar. Avslutas den 27 juni 
med invigning av Skulpturleden och konsert med artister från 
Föreningen Scenbrottet. 

Kulturskolan i samarbete med Föreningen Scenbrottet.

Mer info/anmälan (till/senast) Föranmälan senast den 12 juni. Begränsat antal platser och stor 
efterfrågan så anmäl dig i god tid. eva.matthis@morbylanga.se 



Aktivitet Naturfilmsworkshop med Safari Sverige

Datum 27, 28, 29 juli (OBS! 3 dagar)

Tid Klockan 10-16

Kostnad Ingen kostnad 

Målgrupp Barn och ungdomar 11-18 år

Tillgänglighet Tillgängligt för alla

Beskrivning Workshop där ni får ge er ut i naturen och filma med kameror. 
Sedan får ni lära er redigering med redigeringsprogrammet Final 
Cut Pro på MacBook Pro datorer. Målet med dessa träffar är att 
inspirera er till att bilda grupper som vill ut och filma i vår fina 
natur.

Ett samarbete mellan fritidsgårdarna i Mörbylånga och Safari 
Sverige

Mer info/anmälan (till/senast) Föranmälan krävs senast onsdagen den 22 juli till
fritidsgardarna@morbylanga.se 

Aktivitet Färjeparken

Datum 30 juli

Tid Klockan 10-16 

Kostnad Ingen kostnad

Målgrupp  Från åk 5 till 2:a året på gymnasiet 

Tillgänglighet  Tillgängligt för alla

Beskrivning Är du nyfiken på att testa på skateboard? Då kan du komma 
till Färjeparken och testa den här dagen. Fritidsledare finns på 
plats hela dagen. Lär dig bemästra konsten att åka skateboard. 
Hjälmar och skateboards finns att låna helt gratis

Mer info/anmälan (till/senast) Föranmälan krävs senast tisdagen den 16 juni
fritidsgardarna@morbylanga.se



Aktivitet Kalmar Skatepark

Datum 31 juli

Tid Klockan 10-16

Kostnad Ingen kostnad 

Målgrupp Alla åldrar

Tillgänglighet  Barn under 11 år endast i målsmans sällskap.

Beskrivning Är du nyfiken på att testa på skateboard så är detta en chans 
du inte får missa! Denna aktivitet passar gammal som ung så 
ta gärna med dig mamma, pappa och syskon så får vi en kul 
dag tillsammans. Barn under 11 år endast i målsmans sällskap. 
Fritidsledare finns på plats under hela dagen.  
Hjälmar och skateboards finns att låna helt gratis

Mer info/anmälan (till/senast) Ingen föranmälan krävs

Aktivitet Utflykt till kalkbrottet 

Datum 3 augusti

Tid Klockan 10-16 

Kostnad Ingen kostnad

Målgrupp  Från åk 5 till 2:a året på gymnasiet

Tillgänglighet Att kunna simma 200m är ett krav

Beskrivning Sola och bada står högst upp på listan.  
Fritidsledare är på plats mellan kl. 10-16.  
Medtag egen matsäck.

Mer info/anmälan (till/senast)  Ingen föranmälan krävs

fritidsgardarnamorbylangakommun

Fritidsgårdarna Mörbylånga kommun

Följ oss i sociala medier för att få koll på senaste nytt från oss. 



Aktivitet Prova på SUP 

Datum 31 juli

Tid Klockan 11, 13, 15

Kostnad Ingen kostnad 

Målgrupp Alla åldrar

Tillgänglighet

Beskrivning  Vi har 2 stycken SUP-board och går igenom lite tekniker och 
sedan får ni alla turas om och prova.

Mer info/anmälan (till/senast) Ingen föranmälan krävs

fritidsgardarnamorbylangakommun

Fritidsgårdarna Mörbylånga kommun


