SOMMAR I VINGÅKERSBYGDEN 2022
Sommarlov på Säfstaholms slott!

Sommar i Vingåkersbadet - öppettider
Vecka 25
Måndag 20/6 stängt
Tisdag 21/6 kl. 9.30 – 16.00
Onsdag 22/6 kl. 9.30 – 16.00
Torsdag 23/6 kl. 9.30 – 16.00
24 – 26/6 stängt midsommar
Vecka 26 – 32
Måndag stängt
Tisdag kl. 9.30 – 16.00
Onsdag kl. 9.30 – 16.00
Torsdag kl. 12.00 – 18.00
Fredag kl. 7.30 – 14.00
Vecka 33
15–16/8 stängt
17/8 åter ordinarie tider

Märkestagning vid kommunens utebad
Kl. 12 - 16
Måndag 27/6 Högsjö
Måndag 4/7 Högsjö
Måndag 11/7 Marmorbyn
Måndag 18/7 Marmorbyn
Måndag 25/7 Sjögöle
Måndag 1/8 Sjögöle
Måndag 8/8 Hulla

Bad varje måndag v. 26 - 32 med
fritidsgården! 13.00 till ca 17.00. (OBS. Ej v.27)
Vi åker till samma badplats som Vingåkersbadet.
Kolla med oss om det finns plats i bussen/bilen
så kan du/ni åka med oss ut till badet!

Gör insekter i våra skapande verkstäder eller tillverka
en regnbåge! Designa en egen labyrint! Vår handledare
är på plats för att hjälpa till och inspirera varje veckodag
hela sommaren.
Kom och prova våra roliga kostymer i vårt
utklädningsrum. Vi har två djurspårsvandringar som man
kan göra på egen hand och även självgående pyssel med
torkade blommor som kan förvandlas till djur och
insekter inspirerat av sommarens utställningen Parken –
livets oas. Gratis entré i betalande vuxens sällskap.
Utomhus finns dödens labyrint i slottsparken! Vågar du
ta dig genom? Upptäck den mystiska Farfargäddan som
kommer och hälsar på hela sommaren! Gratis entré.

Wildlife killen Pontus Hjelm framträder i
slottsparken med två föreställningar den 2 juli och 13
augusti kl. 14.00. Gratis entré. Slottslive är tillbaka med
konserter med lokalartister och lärare från Vingåkers
kulturskola. Det blir även lite allsång! Gratis entré.
Prideparaden den 13 augusti slutar framför Säfstaholms
slott med en fest för att fira frihet! Mer information finns
på vingaker.se.

Kom och var med på Vingåkers
biblioteks Sommarboken 2022!

Under vecka 24 kan du hämta ut din
sommarbokspåse med lite smått och gott och
en lånebok! Skriv upp dig på deltagarlistan på
biblioteket. Sedan träffas vi 5 gånger under
sommaren i Tennisparken för att prata om böcker,
äta fika, spela spel och ha kul tillsammans.
Ålder 8 - 12 år. Träffar: 12, 19 och 26 juli samt 2
och 9 augusti kl 13.00 - 14.30

Fredag 10/6 Skolavslutning!

Kom och fira att sommarlovet börjar med oss på
fritidsgården! Vi bjuder på korv med bröd och
spelar brännboll. Tid: 16.00-22.00

Tisdag 21/6 Upp till bevis! Brännboll
föräldrar mot barn. Anmäl dig med din förälder/
vårdnadshavare senast den 20/6 till oss på
fritidsgården. Tid 16.00 på gräsplanen utanför
fritidsgården.

Fredag 1/7 Femkamp! 3 personer per lag,

anmälan senast den 29/6 till oss på fritidsgården.
Pris till det vinnande laget. Samling kl. 15.00 på
fritidsgården.

Onsdag 20/7 cyklar vi ut för att övernatta
och grilla i Lyttersta! Samling 16.00 på

fritidsgården, ni behöver eget liggunderlag,
sovsäck och gärna eget tält. Anmälan senast
10/7, anmälningsblankett finns att hämta på
fritidsgården. Vi bjuder på grillat och frukost.
Självklart tar vi med massa spel! Vid färre än 10
deltagare ställer vi in aktiviteten. Ålder: 12-18 år.

Vänd för fler event

Mer info: vingaker.se/upplevelse

Discgolf onsdagar
v. 26, 28, 30, 32.
Tid: 13.00- ca 18.00.
6 platser finns, anmäl till fritidsgården om
du vill följa med. Kom gärna med förslag på
en bana du vill testa så kanske vi kan åka dit!
Lördag 9/7 Lilla fotbollsturneringen!

Plats: multiarenan Hjortgränd. För er födda -11
till -09. Anmäl senast 6/7 till fritidsgården om du
vill vara med, vi lottar lagen.
Turneringen börjar kl. 15.00.

Fredag 15/7 Fotbollsturnering på
fritidsgården för födda -04 till -08.

Anmäl ditt lag med lagnamn till fritidsgården.
Max 8 (minst 7) spelare i laget. Kostnad: 80 kr/
lag att delta. Pris till vinnande laget. Anmäl
senast 12/7. Samling kl. 14.00.

Prideveckan v. 33

Fritidsbanken

Fritidsgården ägnar veckan till den
kommande Prideparaden på lördagen. Under
veckan kommer vi att hitta på aktiviteter
inför lördagens parad. Håll koll på vår
facebooksida @FritidsgardenVingaker.

Låna utrustning till sommaraktiviteter
i containern som står vid Sävstarinken!

Sommarskoj - Varmt välkomna på 4
tisdagsträffar med högläsning och lek med
Vingåkers bibliotek!
12 juli kl 9.30 - 11.00 – vi läser, utforskar naturen
och blåser såpbubblor i Tennisparken, 3 - 7 år.
19 juli kl 9.30 - 11.00 – vi läser och spelar spel
med karaktären Sommarskuggan i fokus i
Tennisparken, 3 - 7 år.
26 juli kl 9.30 - 11.00 – vi läser labyrint, löser
kluringar vid Labyrinten i Slottsparken, 3 - 7 år.
9 augusti kl 9.30 - 11.00 – vi har rörelselek och
läsning med Bamse i Tennisparken, 0 – 4 år.

Öppettider:
Onsdag – Fredag: 13.00-18.00
Lördag: 15.00-18.00
Fritidsbanken drivs av fritidsgården. Vi kommer
att hålla aktiviteter där under hela sommaren!
Ta med hela familjen eller kompisarna på en skön
paddeltur i sommar. Låna kanot på fritidsgården!
Från v.24-v.32. Hämta flytväst och paddlar på
fritidsgården, ring gärna innan och kolla
tillgänglighet.
Fritidsgårdens kontaktuppgifter:
Mejl: fritidsgarden@vingaker.se
Telefonnummer: 073 057 46 24
Facebook: FritidsgardenVingaker@facebook.com
Adress: Prästgårdsallén 4, Vingåker

Programmet tas fram av Vingåkers kommun. Vi reserverar oss för fel och ändringar.

