Sommar med
Fritid på rull!
Lust att hitta på något på sommarlovet
Veckorna 26 och 27, 31, 32, och 33 flyttar fritidgården ut verksamheten och erbjuder
olika aktiviteter. Vi gör allt från att grilla, utomhusbio, fotbollsturnering, brännboll, 5kamp, talangshow, kubb, DJ verksamhet, pizzakväll, beachvolley och annat skoj. Plus
lite chill.
De dagar vi inte har planerat något speciellt, finns vi ute på olika ställen i kommunen.

Vecka 26
Tisdag

Nya fotbollsplanen i Segersäng. Klockan 13-20.
Fotbollstävlingar av olika slag med priser, 5-kamp, brännboll,
musik och fika.

Onsdag

Ösmo IP klockan 14-19.
Fotbollstävlingar av olika slag, kicka, nicka, sparka högt och längs.
Fika och priser utlovas!

Torsdag

Ösmo IP klockan 12-18. Fotbollsturnering klockan 14-16.
En enkel liten turnering för att det är kul, lagen bestämmer vi
påplats.

Fredag

Ösmo, utanför Exit. Pizzakväll, DJ och Brännboll. Klockan 19-23.
Fritidsgården flyttar ut till Ösmo centrum fylls med musik!
Kom och häng med oss ikväll!

Vecka 27
Tisdag

Stora Vika vid klubbhuset klockan 11-18.
Fotbollsturnering, Volleyboll, 5-kamp. Utmana dina vänner i en
rolig 5-kamp, lira lite fotboll eller ska vi spela volleyboll istället? Ni
bestämmer!

Onsdag

Stora Vika klockan 14-21.
Talangshow klockan 18 och grillar tänds klockan 19.
Vika har talang! Dansa, sjunga, hoppa, spela ett instrument, läs en
dikt, vissla med näsan, stå på huvudet. Alla kan vara med! Kvällen
avslutas med grillparty.

Torsdag

Sorunda, Sunnerby klockan 12-17.
Fotbollsfemkamp konstgärsplanen Fotbollstävlingar av olika slag,
kicka, nicka, sparka högt och längst. Fika och priser!

Fredag

Sunnerby vid skolan Kickbike/Skatetävling klockan 14-18.
Ni tar med er kickbiken, vi tar med oss musik, fika, grillen, och lite
priser för tävlingarna.

Vecka 31
Onsdag

Skate/kickbike event vid Nickstagården från klockan 13.
Sugen på att fixa en kickbike bana utanför gården? Kom hit och
hjälp oss bygga, det är ni som åker som vet bäst hur det ska se ut.
Vi fixar material och blir du törstig är fiket öppet. Någon som vill
DJ:a?

Torsdag

Sportdag på Rumba klockan 14-18.
På med gympaskorna och kom till fotbollsplanen- vi kan spela
brännboll, fotboll, 5-kamp, kubb, volleyboll. Finns det önskemål så
fixar vi en fotbollsturnering.

Fredag

Grillkväll på Nickstabadet klockan 19, vid bra väder.
Marshmallows, choklad, banan och mariekex – det blir mums!
Kom och chilla med oss ikväll.

Vecka 32
Tisdag

Stora Vika från kl. 14.
Utomhusbio klockan 19.
Cykel hinderbana och lite kluringar. Var beredd på att bli utmanad!
Alla som har en cykel tar med den. På kvällen blir det utomhusbiota med dig sovsäck. Vilken film vill du se?

Onsdag

Segersäng från kl. 14.
Utomhusbio klockan 19.
Catch the flag, spökboll, ultimate frisbee, cykelrace, gör din egen
tvål, kompisarmband, samt en massa annat skoj.

Vecka 33
Tisdag

Kickbike/Skate event på Nickstagårdsrampen klockan 12-17.
Trixa, hoppa, bygg, och kanske en och annan tävling?!
NiXtagårdens café kommer vara öppet – fylld med glass i stora
lass!

Lägg till oss på Facebook där hittar ni exakt vart vi är och vad vi gör!
Sök ”mobil fritidsledare Miriam” och/eller ”mobil fritidsledare Stefan”.
Kom gärna med egna förslag!
Kontakta mobil fritidsledare Miriam: 08-520 738 92
Kontakta mobil fritidsledare Stefan: 08-520 738 95

SOMMARLOVET ÄR HÄRLIGAST UTE- KOM OCH HA KUL MED OSS!

