
Sommarlovsprogram 
TINGSRYD 2017

Tingsryds kommun och arrangerande föreningar hälsar alla lediga skolungdomar välkomna att delta 
i dessa kostnadsfria sommaraktiviteter. Ett tack till föreningar och ledare som ställer upp och ordnar 
med de olika aktiviteterna. Upplysningar beträffande programmet lämnas av Kulturverkstan, Södra 
Smedjegatan 22, Tingsryd 0477-103 80 och Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd, 0477-441 00. 
Programmet finns även på kommunens hemsida, www.tingsryd.se och Café KV:s facebooksida.



MISSA INTE!

Café KV fritidsgården

Gratis sommarsimskola i Tingsryd och Konga

Cirkusskola

Gympa i sommar!

Testa på hur det är att vara en riktig 
cirkusartist!  Varje tisdag och torsdag 
v. 27-32 kl. 13.00 anordnar cirkus Bambino 
cirkusskola för alla barn! För fler roliga 
aktivteter på campingen besök tingsrydresort.se 

Barnens gård 
29 juni

Tosselilla  
sommarland 13 juli

Kulturverkstan anordnar två resor och 
det är gratis att följa med på resorna.  
Anmälan görs till: kulturverkstan.
anmalan@gmail.com och det är ett 
begränsat antal platser. Anmäl dig 
därför snarast möjligt!

Träna med Tingsrydsgymnasterna på 
Idrottsplatsen, Tingsryd v. 25, 26, 31 och 
32 måndagar, onsdagar och fredagar 
(dock ej midsommar) kl. 10.30 -11.30. 
Arrangör Tingsrydsgymnasterna.

Välkommen till Sommarsimskola på Medley Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd och Örmobadet, 
Konga 19 juni - 7 juli 2017. Sommarsimskolan vänder sig till barn mellan åldrarna  
6 - 15 år. Varje lektion omfattar cirka 30 minuter med ett lektionspass måndag-fredag i tre 
veckor (14 lektioner, inga grupper körs på midsommarafton). Anmälan om deltagande görs 
till Medley via telefon 010-450 90 91 eller direkt i receptionen. Bokningen är öppen för 
anmälan och sista anmälningsdag är 13:e Juni. Mer information finns att läsa på 
www.medley.se.

Fotbollsskolor
• Fotbollskola på Örmovallen, Konga.  

Tider: 26, 27 och 28 juni kl. 15.00-18.00
Anmälan till 070-678  31 47 eller e-post 
henrik.morin@hotmail.com senast 14 juni. 
Arrangör Konga SK

Fotbollskola på Trojavallen, Ryd. Åk 1-4 v 25 
mån-ons kl. 13.00-14.00, åk 5-8 kl. 14.30-16.00. 
v. 27 och v 28 åk 1-4 kl. 09.00-10.00 åk 5-8 kl. 
10.30-12.00.
Arrangör Ryds SK

Innebandyskola
Vecka 33 måndag-onsdag åk 1-4 kl. 09.00-10.00  
Åk 5-8 kl. 10.30-12.00, Ryds sporthall. 
Arrangör Ryds SK. 

Resor med KulturVerkstan

Fritidsgården Café KV i Tingsryd kom-
mer ha öppet under sommarlovet från 
v. 25 till och med v. 33 mån-tors kl. 17.00-
21.00, och fre 17.00-22.00. 
V. 31 och 32 är det stängt. Det kommer 
ordnas olika aktiviteter såsom grillkväl-
lar, musikquiz, matlagning, filmvisning 
och mycket mer! Välkomna!

Arrangör KulturVerkstan



DAG FÖR DAG
JUNI
18 juni kl. 14.00 - Barnens dag i Rävemåla Hembygdspark
Eftermiddagen inleds med tipsromenad runt parken. Alla som går den får en liten godispåse. Du bjuds 
också på glass. Den populära musikgruppen Tuta &Kör underhåller alla med lek, gympa & rock´n roll, där 
alla kan vara med! I parken finns bin, höns, får och lamm. Ponnyridning. Våffelcafé. Arrangör hembygds-
föreningen Rävemåla.

30 juni kl. 16.00-18.30 - Bordtennisturnering, Torgträffen Ryd 
Kom och tävla i en rolig bordtennistävling tillsammans med kompisarna. Anmälan till Mohamed på 
Torgträffen senast 26 juni på 072-714 58 66.

JULI
4 juli kl. 15.00-16.00, Björkvalla idrottsplats, Väckelsång
Cirkelfys utomhus med Lina och Alexander för alla åldrar. Vi tränar och dricker smoothies. Vid frågor 
kontakta Lina Greek på tel 076-632 34 44. Arrangör Väckeslångs IK.

25 juli kl 18.00-19.00 Terränglöpning för stora och små med Nathalie och Elin
Vi träffas vid Björkvalla och joggar tillsammans till basplatsen. Där löper vi i terräng och gör roliga 
övningar. Barn i alla åldrar är välkomna! Vid frågor kontakta Elin Persson på 070-679 15 80. Arrangör 
Väckeslångs IK.

AUGUSTI
11 aug kl. 16.00-18.30 - Bordtenningsturnering, Torgträffen Ryd
Kom och tävla i en rolig bordtennistävling tillsammans med kompisarna. Anmälan till Mohamed på 
Torgträffen senast 7 augusti på 072-714 58 66. 

13 aug kl. 14.00 Djurens dag i Rävemåla hembygdspark
Söndagen den 13 augusti kl 14 är du välkommen att besöka Hembygdsparken som idag mer än någon 
annan söndag i sommar, besöks av en massa olika djur. Du kan åka med Rolands hästskjuts och rida på 
djur som åsna och alpacka. Grisar har vi också i parken, liksom våra får och lamm. Vi bjuder alla barn på 
gratis korv och dricka! Arrangör hembygdsföreningen Rävemåla.

14 aug kl. 10.00-14.30 Laga mat till din egen utflykt - Tema Norden 
Vi lagar enkla rätter passande för uflykt i grupp. Det blir en tipsrunda med Norden som tema. Utöver det 
spelar vi spel tillsammans! Plats: Tingsmålavägen 29 Tingsryd. B. Belohorkas mötesplats. Plats för max 15 
deltagare. Anmälan till 073 844 92 16. Arrangör Föreningen Norden.

18 aug kl. 15.00  till kvällen - Fiskedag vid Kulagölen -Regnbågsforellsjön
Vi bjuder på gratis fiske, korv och dricka, till alla barn och ungdomar upp till 15 år. Ta med dig dina 
kompisar och föräldrar och ha en trevlig fiskedag tillsammans!  Och så klart fiskespö och det viktigaste av 
allt- flytväst! Hoppas på en härlig eftermiddag/kväll. Kulagölen ligger i närheten av Kinnanäs- Kållebo- 
Flishult i Älmeboda socken. Arrangör hembygdsföreningen Rävemåla.

21 aug och 23 aug kl. 18.00 - Lunka med Axel och Hanna inför Väckelsångsloppet, 2 tillfällen
Vi träffas vid Björkvalla och går, joggar, eller kutar tillsammans runt elljusspåret. Efter genomförd runda 
bjuds alla barn på frukt. Alla åldrar är välkomna. Vid frågor kontakta Hanna Kjellsson på 070-399 55 32..
Arrangör Väckeslångs IK.

Fotbollsskolor



Vid frågor kontakta 
Kultur- och fritidssamordnare Kenth Axelsson 

tel 0477-441 61, eller
Medborgarkontoret 0477-441 00

Ha en glad och 

rolig som
mar!

Ett ekonomiskt stöd till kommunen från Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor, (MUCF), möjliggör genomförandet av 

dessa för deltagarna kostnadsfria aktiviteter.


