Sommarlovsaktiviteter i Dals-Eds kommun 2016

Alla aktiviteter är gratis! Om man behöver anmäla sig till aktiviteten står det angivet intill varje aktivitet.
Står det ingen ålder angiven intill aktiviteten så är det för alla åldrar. Är årskurs angiven så gäller det den
årskurs man ska börja i till hösten. Ev. ändringar i programmet annonseras på kommunens hemsida. Vid
frågor kontakta arrangören eller Linda Andersson, tel. 0534-19259

Sommarjympa med Friskis & Svettis
Tis 14/6 ,To 16/6,Tis 21/6, To 23/6, Tis 28/6, To 30/6
Samtliga dagar kl. 18:00 på Gröne Backe Camping. För både vuxna och barn, men barn under 7 i
målsmans sällskap.
Sommarläseklubb och deckarvandring på Dals-Eds bibliotek
Låna böcker fyra gånger i sommar så får du en bok. I deckarvandringen löser du åtta kluriga uppdrag
som finns utspridda i biblioteket och har chans att vinna biobiljetter. Pågår juni, juli och augusti under
bibliotekets öppettider.
Bowling
Torsdag 14/7, 21/7, 28/7, 4/8 och 11/8 i Bowlinghallen i Ed.
åk4 (den åk du ska börja till hösten)

Kl. 16:00-17:00 för förskoleklass-

Kl. 17:00-18:00 för åk 4-9 (den åk du ska börja till hösten)

Sön 12/6 Brännboll på Bölevallen
Kl. 15:00 på Bölevallen. Rölanda Byalag arrangerar och bjuder på korv och bröd.
15/6 Matlagning för åk 4-6 (den årskurs du ska börja i höst)
Kl. 11:00-ca 15:00 i hemkunskapssalen på Hagaskolan. Anmälan krävs för deltagande, till Maria Karlsson
tel: 0703-364094 senast 13/6. Är det fint väder tar vi med oss det vi lagat ut och har picknick.
24 /6 Midsommarfirande Gröne Backe
Kl. 11:00 kläs stången. Ta gärna med blommor. Kl.14:00 reses stången och därefter blir det sånglekar och
folkdansuppvisning. Campingen bjuder på glass.
27/6 Sommarkul med Emma och Mia från Pingstkyrkan
Lekar, tävlingar, tipspromenad (utomhus)och fika. Utgångspunkt Pingstkyrkan kl. 10:00-13:00. Passar
framför allt åk 1-6, men även åk 6-9 är välkomna.
4/7 Lär dig bygga hoppbana och grilla med Eds Ryttarsällskap
Kl. 19:00 vid Ridhuset. Barn under 7 år välkomna i vuxens sällskap.
5/7 Berättarstund på biblioteket
Kl. 10:30. Träffa vår nya barnbibliotekarie Erika Alsin som läser och kommer med boktips.
7/7 Fotbollsfeber på Gröne Backe
Ett bollevenemang som har allt med som har med fotboll att göra. Grenar: Teqball, Trixa, Straffsparken,
Korgbollen, Hastighet (Vem skjuter hårdast?)Start 12:00. Dagen avslutas kl 15:00med Teqballcup där
vinnarna får en pokal.

11/7-15/7 Dansvecka med Gerda och Ania för åk 4-9 (den åk du ska börja i höst)
Vi varvar dans med lekar och tävlingar. Tanken är att man är med hela veckan och bygger en koreografi. Veckan avslutas
med uppvisning och avslutning med gofika vid Timmerhusen 24/7. Vi bjuder på fruktstund vid varje tillfälle.

Åk 4: må, ti, to, fr 9:00-11:00 samt ons 9:00-10:00
Åk 5: må, ti, to, fr 11:00-13 :00samt ons 10:00-11:00
Åk 6-7: må, ti, to, fr 14:00-16:00 samt ons 12:00-13:00
Åk 8-9: må, ti, to, fr 16:00-18:00 samt ons 13:00-14:00
Danslokalen 20 MTW, ingång från Biblioteket.
18/7 Brandmannashow på Gröne Backe
Gröne Backe Camping bjuder på en underhållande men samtidigt allvarlig show om brandens farliga
konsekvenser. Showen innehåller förevisning, utbildning och information. Två lag med brandmän tävlar
mot varandra i både seriösa och tokiga insatser. Publikens deltagande finns även i vissa moment. Det blir
t.ex. kärringbärning, spisbrand, grodfotsrace, dragkamp, sumo, brandman som brinner m.m. Showen är
för hela familjen. Håll utkik efter program som kommer inom kort.
19/7-23/7 Dansvecka med Gerda och Ania för förkoleklass-åk 3
Vi varvar dans med lekar och tävlingar. Tanken är att man är med hela veckan och bygger en koreografi.
Veckan avslutas med uppvisning och avslutning med gofika vid Timmerhusen 24/7. Vi bjuder på
fruktstund vid varje tillfälle.
Förskoleklass: ti, ons kl. 9:00-11:00 samt to, fre, lö kl. 9:00-10:00
Åk 1 ti, ons kl. 11:00-13:00 samt to, fre, lö kl.10:00-11:00

Åk 2 ti, ons kl. 14:00-16:00 samt to, fre, lö kl. 12:00-13:00
Åk 3 ti, ons kl. 16:00-18:00 samt to, fre, lö kl. 13:00-14:00
Danslokalen 20 MTW, ingång från Biblioteket.
23/7 Nössemarksdagen
Kl. 10:00-15:00 i Nössemarksgården. Hantverkare, försäljning, tjärbränning, ponnyridning,
hästskokastning mm. Korvgrillning, hoppborgar och fotbollsfeber (=bollaktiviteter och tävlingar)Kl. 13:00
barnprogram på scenen. Kl. 14:00 uppträder Jack Wreesvijk. Fri entré för barn under 16 år.
29/7 Barnens egen dag på Gröne Backe
Ca kl. 11:00-15:00. Gröne Backe Camping bjuder på hoppborgar, ansiktsmålning, piratshow, barnloppis,
maskotar, glass m.m.

3/8 Gör egna flaggor med Funny Livdotter
Biblioteket kl. 10:00-12:00 för dig som är 7-9 år, 14:00-16:00 för dig som är 10-12 år. Vi bjuder på enkel
fika.
11/8 Lär dig teckna hästar
Ridhuset i Ed kl. 15:00-17:00. Marie Bolk, serietecknare i ”Min Häst” är ledare.
12/8 Brännboll och glass
För åk 4-9 (den åk. du börjar i höst). Vi träffas på ungdomens hus ”20 MTW” kl. 16:30 och tar oss
gemensamt till en plan. Vid dåligt väder gör vi något kul inomhus.
16/8 Paddla kanot och grilla

För åk 6-9 (den åk. du börjar i höst). Vi träffas kl. 14:00 på ungdomens hus ”20 MTW” för gemensam
avfärd till närliggande sjö. Vi grillar, badar och provar på att paddla kanot. Beräknad sluttid ca 17:00. Vid
dåligt väder gör vi något kul inomhus.
17/8 Gör ballongdjur med Funny Livdotter
Biblioteket kl.10:00-12:00 för dig som är 7-9 år och 14:00-16:00 för dig som är 10-12 år.Vi bjuder på enkel
fika.

