
SOMMARLOV 2021



Kristinehamns turistbyrå
0550 - 881 87
turist@kristinehamn.se

ÅK GRATIS
Åk gratis med turbåten Stöten från Mastmagasinet, Kristinehamns Gäst-

hamn, Kristinehamn Herrgårdscamping eller Vålösundsbryggan ut till Vålön 
eller Kalvön. Tälta, löpträna, fiska, sola, bada eller bara mys med kompisar. Gå 

vandringsleden (4 km) mellan Vålön, Kalvön och Sibberön. Här finns både 
sandstränder och klippbad. Ta med picknick!

22 juni - 8 augusti

Valfri brygga - valfri tur 
Båtbiljett: 0 - 19 år gratis, Vuxen 60 kr

Säsongsbiljett: 0 - 19 år gratis, Vuxen 299 kr

Tidtabell hittar du på
visitkristinehamn.se/stoten
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           Sommar i parken 
     Massor med kul HELA sommaren 

Här finns våra ledare  
 

Stadsparken     Skateparken      Södermalms 

        multiarena  

tisdag     15-18  14-18 

onsdag     15-18  14-18           16-19 fotboll   

torsdag     15-18  12-15                 tillsammans med 

fredag           12-16                   
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Brädorna går också att 

hyra med sig under tiden 

vi inte har prova på. 

WHAT’S SUP I SOMMAR ? 
 
 
 

 
 

 

Prova på Stand Up Paddleboarding  
hos Kristinehamns Kanotseglare - gratis ! 

SUP är en perfekt 

vattenaktivitet för varma 

sommardagar. SUP-paddling 

går ut på att paddla ståendes 

på en stor bräda. 

Ta med upp till tre kompisar 

och prova på SUP-paddling. 

Våra instruktörer lär dig 

grunderna.  
 

FÖR VEM ?  

För dig mellan 8 och 15 år 

Du behöver kunna simma 
 

VAR ?  

KKS på Vålösundsvägen 81 

och Skymningens badplats 
 

NÄR ?  

Vecka 24 – 26 och 31 – 32 

Välj en tid på 50 min som 

passar dig mellan 13 och 17 

Kom så många gånger du vill  

Föranmälan krävs 

Boka på www.kks-segling.com 

FRÅGOR ? 

info@kks-segling.com 
 

VI SES PÅ SJÖN ! 



Sommartennis
Kristinehamns tennisklubb kommer även i år arrangera den populära aktiviteten som-

martennisen! Tränare Karin Johansson och Adam Eriksson kommer finnas på plats hela 
dagarna. Vi kommer spela mycket tennis men även andra aktiviteter och lekar mellan 

träningarna.

Datum och tider:
Vecka 24, 14-17 juni kl. 09.30- 13.30
Vecka 32, 9-12 augusti kl. 09.30- 13.30

Plats: Tennisstadion

Ta med: Gympaskor (ej grov sula), vattenflaska samt en matsäck som vi äter gemensamt 
mellan passen, rack finns att låna.

Anmälan sker via mejl till kristinehamnstk@gmail.com

I mejlet anger du:
 • Namn
 • Personnummer
 • Mobilnummer till vårdnadshavare dagtid
 • Vilken eller vilka veckor barnet vill delta.

Hoppas vi ses på stadion i sommar!

Foto: Nici Keil, Pixabay.com



Prova på – Sommar Padel
Nu i sommar kan du som är mellan 6-15 år få testa på Padel på våra nya utomhusbanor. 
Med hjälp av våra duktiga ledare kan både du som nybörjare få den nödvändiga hjälp du 
behöver för att behärska spelets grunder. Givetvis är även du som spelat innan 

välkommen att anmäla dig också!

Tid: Vardagar vecka 24-25 mellan kl 10-13
Utrustning: BUtrustning: Bra skor och vattenflaska (Racket och bollar finns på plats)

Var: FoppOut Padels nybyggda banor på Björkvallen

Eftersom våra banor är utomhus, får du både frisk luft, njuta av solen och röra på dig samtidigt!
Du kan anmäla dig själv och bli tilldelad nya spelkompisar på plats eller  anmäla dig tillsammans
 med din/dina kompisar. Beroende på hur många som anmäler sig kommer vi dela  upp dina tiden
och försöka anpassa det utifrån ålder/tidigare erfarenhet. Först till kvarn gäller om det blir fullbokat.

Anmälan görs via mail foppa66@live.se och den information vi behöver från dig är:

-- Vilka dagar du kan och önskar spela
- Namn och ålder

- Om du är nybörjare eller spelat mycket padel innan
- Om du har någon eller några kompisar du vill spela med

Ledare kommer finnas på plats under hela tiden för att organisera och hjälpa till med det som behövs.  

Kontaktuppgifter:
FoppOut Padel AB
TTel: 073 059 45 35
Mail: foppa66@live.se



 

 

                    
                       

 
 

 

 

  

 

Idrottsskolan är ett samarbete mellan KFUM Kristinehamn och KFUM Ung 

Även i år kommer Idrottsskolan att se lite annorlunda ut pga coronapandemin. Istället för 
300 barn i tre veckor kan man nu anmäla sig veckovis och vi tar emot 60 barn/vecka 

fördelat på 3 grupper. Beroende på intresse kan du eventuellt delta i flera veckor. Uppge 
vilken vecka/veckor du helst vill delta i. 

Du som är mellan 7-15 år får vara med på sommarskoj med KFUM:s Idrottsskola vid 
Kvarndammen. Här håller vi på med idrott och lek bara för att det är så himla KUL. 

Vi håller på varje vardag kl 10-14.00 

Ledarna är redo för att se till att du får pröva på ALLT du kan tänka dig, plus lite till.  
Pickleball, kinball, lakansvolley,  lekar, dans i olika former, fotboll, gympa, skattjakter, skogsliv, 

äventyr, dodgedbee, funbattle, basket, pingis, ja listan kan göras lång.  

Kvarndammen  
 vecka 24, 25, 26

IDROTTSSKOLA

Anmälan senast måndag 7 juni 
Eller så länge de finns platser kvar! 

               via hemsida  www.kfumkristinehamn.se 

Vill du veta mer - ring KFUM 12431 

Även för dig 
som går i 
förskoleklass

60 deltagare/vecka

GRATIS

FU
LLT

	

http://www.kfumkristinehamn.se


DESIGNA DITT EGET FÖRKLÄDE

TISDAG 15 JUNI 10.00-13.00 för 5-7 år
TORSDAG 24 JUNI 13.00-16.00 för 8-12 år

Ta chansen att styla sommarens snyggaste förkläde. Med 
hjälp av textilfärg, häftiga mönster och roliga stämplar kan 
du göra ett unikt plagg. Inspiration hittar du i utställningen.

Obs! Ta på oömma kläder. Aktiviteten är gratis men du  
måste föranmäla dig till konstmuseet senast 13 juni/22 juni 
via infokonstmuseum@kristinehamn.se eller 0550-882 03 
eller 0550-882 00. Välkommen!

SOMMARLOVS 

AKTIVITET
på historiska!



Följ med biblioteket ut i det vilda!
Det vilda kan vara naturen omkring oss eller kanske det 

vilda i din egen fantasi. Välkommen till första träffen!

Vi boktipsar, pysslar, fikar och delar ut årets Sommarboken-material. 
Vi kommer också att presentera årets Sommarboken-ambassadör och årets 
uppdrag. Passa också på att gå frågepromenad med temat Ut i det vilda!

Antalet platser till varje träff är begränsat. Anmälan senast 14 juni till e-post 
biblioteket@kristinehamn.se eller telefon 0550-880 80.

Sommarboken passar dig som är mellan 8 och 12 år. 
Träffen hålls på biblioteket, eller utanför bibliotekshuset om det är fint väder. Vi 
följer råd och restriktioner för att begränsa smittspridningen och informerar via 
vår Facebooksida om träffen måste ställas in.

Onsdag 16 juni, 14.30–16.00



 
Välkommen på Kristinehamns orienteringsklubbs 

sommardagläger med orienteringsövningar och lek 
under 4 dagar i juni 

  
Äntligen är vårt populära orienteringsläger tillbaka 

 

För vem:  Ungdomar 7 – 12 år 

När:  Mellan 10.00 och 15.00 varje dag måndag till torsdag 21-24 juni  

Var:  Meddelas senare (någonstans i anslutning till Kristinehamns tätort) 

Kostnad:  Gratis (lätt lunch och frukt ingår) 

Ta med: Vattenflaska, långbyxor, t-shirt och träningsskor (i skogen måste man ha 
heltäckande klädsel (kortärmat är dock ok)) 

 
Anmälan:  Senast söndagen den 13 juni via vår hemsida 

https://www.kristinehamnsok.nu/Ungdom/ 
 OBS! Max antal 25 st 
 

 
Upplysn.     Johanna Forslund, tel. 070-5736707 eller 

johanna.forslund@edu.karlskoga.se 

 

Välkomna med anmälan! /Kristinehamns OK  
 
 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vid anmälan behöver du ange följande: 
 
Namn  
Födelseår 

Matallergier, andra allergier/sjukdomar osv. som vi behöver veta om 
E-postadress till förälder  
Telefonnummer till förälder (som den kan nås på under veckan ifall det behövs) 
Förälders namn 
 

Hur du anmäler dig hittar du här: https://www.kristinehamnsok.nu/Ungdom/ 

 

https://www.kristinehamnsok.nu/Ungdom/
mailto:johanna.forslund@edu.karlskoga.se
https://www.kristinehamnsok.nu/Ungdom/


SommarkursSommarkurs

Måleri för barn, 8-12 årMåleri för barn, 8-12 år
Vi målar utomhus vid Kristinehamns konstmuseum och använder både Vänern och 
de spännande husen omkring konstmuseet som motiv. 

Det blir en process som startar i att uppleva och skissa upp vårt motiv och som slutar i en 
färdig målning på uppspänd duk. Det blir något konkret att jobba med samtidigt som det 
finns fullt utrymme för din fantasi. Vi lär oss hur man målar med akrylfärg, att blanda färg 
och att se och måla ljus och skugga. 

Om du vill får du ta med en figur hemifrån att måla in i landskapet på duken. Det blir en mix 
av verklighet, minnesbild och fantasi. Vi använder riktigt och fullvärdigt material så att du 
kan känna dig nöjd med resultatet.

Under kursen kommer vi bland annat att lära oss:
- Hur man blandar regnbågens alla färger av primärfärgerna gult, cyanblått och  
magenta-rött. 
- Vi testar att måla lager på lager, vått i vått, rinn- och skrapteknik och collage.

Bra att veta
Material ingår. Under kursen bjuder vi på fika, ange gärna i anmälan om du har  
någon allergi. 

Denna kurs sker i samarbete med Kristinehamns konstmuseum.

Sommarkurs: Måleri för barn, 8-12 år
Kursledare: Kerstin Wessberg, konstnär
Tid: Tisdag 22/6, onsdag 23/6 och torsdag 24/6 kl 09.30-12.00
Plats: Kristinehamns Konstmuseum, Dr Enwalls väg 13 C, 681 84 Kristinehamn 
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: kim.lundberg@sv.se ∙ 0550-230 230 ∙ eller via sv.se/kristinehamn-storfors
senast 7 juni.

SV följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och de lokala riktlinjerna och arbetar för att all vår 
verksamhet ska vara så coronasäker som möjligt. På grund av Covid-19 kan kursen komma att ställas in. 
Välkommen att kontakta ditt lokala SV-kontor för mer information.



Följ med biblioteket ut i det vilda!
Det vilda kan vara naturen omkring oss eller kanske det 

vilda i din egen fantasi. Välkommen till andra träffen!

Vi boktipsar, pysslar och fikar. Dessutom kommer vi att spela rollspelet Ut i vilda 
biblioteket, där du spelar en elev på magiskolan Draupner, den nordiska skolan 
för trollkonst. Professor Hansson kommer att ge dig och dina kompisar en up-
pgift som ni ska försöka lösa tillsammans. Rollspelet är framtaget av Lajvbyrån.

Antalet platser till varje träff är begränsat. Anmälan senast 21 juni till e-post  
biblioteket@kristinehamn.se eller telefon 0550-880 80.

Sommarboken passar dig som är mellan 8 och 12 år. 
Träffen hålls på biblioteket, eller utanför bibliotekshuset om det är fint väder. Vi 
följer råd och restriktioner för att begränsa smittspridningen och informerar via 
vår Facebooksida om träffen måste ställas in.

Onsdag 23 juni, 14.30–16.00



Kristinehamns turistbyrå
0550 - 881 87
turist@kristinehamn.se

GRATIS PONNYRIDNING
Gratis ponnyridning i Gustafsviks herrgårdspark i sommar! Tillsammans med 

Möckelns ponnyklubb får du prova på att rida på ponnys. Gustafsvik har en spän-
nande historia, när du är i parken kan du även passa på att lyssna på minipodcasts 

via gratisappen Storyspot. Lyssna till historier om personer eller händelser som 
påverkat platsen och berättelser som är anpassade för barn. 

Lördagar kl 11-16
Midsommardagen 26 juni, 3, 10, 17, 24 & 31 juli, 7 & 14 augusti.

@visitkristinehamn

Gustafsviks herrgårdspark
Hjälmarsnäsvägen 2,
681 95 Kristinehamn

Möckelns ponnyklubb
Kontakt: 
Karin Spångberg,
070-747 09 58



Summercamp 2021

 IFK Kristinehamn    

Plats: Sannahedens IP
Datum: 28 Juni till 1 Juli

Presenterar  

För dig som är född mellan 2006 -2012

 Nytt för campen 2021 är att det
ingår en tränings T-shirt  i anmälan. 

2021 är det kostnadsfritt för barn & ungdomar
 i Kristinehamn. 

Begränsat antal platser 

SWESKILLS

4 DAGAR MED FOTBOLL 

För anmälan besök
 www.sweskills.se



 
Gården på nätet är en digital fritidsgård för dig mellan 13-15 år där 
vi möts via plattformen Discord. I vår digitala fritidsgård finns det 

både samtalsrum och chattrum. Det finns bl.a. möjligheter att 
spela, pyssla eller bara hänga tillsammans. Vi kommer även under 

dessa veckor att hålla i utomhusaktiviteter inom riktlinjerna för 
covid-19 restriktioner. Här är det ni som ger förslag och väljer vad 

ni vill ha för aktiviteter både i discord och ute. 
 

Vi finns även tillgängliga på andra sociala plattformar på internet 
som t.ex. Facebook och Instagram. Där går vi under namnet 

@gardenpanatet. Följ eller gilla sidorna för att inte missa uppdateringar om vad som kommer att 
hända under sommaren. 

 
 

 
Öppettider 
Period v.26-v.29 
Mån: 14:30-21:00 
Ons: 14:30-21:00 
Fre: 15:30-22:00 
 
 
 
Kontaktuppgifter 

Camilla: 070-5826538 
Jimmy: 076-8091057 
Therese: 070-3174153 
E-mail: gardenpanatet@gmail.com 
Det går bra att skriva direkt till oss via på Messenger (facebook) eller DM (instagram).                            

Scanna QR-koden med kameran på din mobiltelefon så kommer du direkt in till fritidsgården. 

Du behöver 

Skapa ett användarkonto på Discord. 
En dator eller telefon + internet för att kunna delta 
i de aktiviteter som sker på discord. 
En mikrofon/headset/hörlurar. 
En webbkamera (frivilligt) 

mailto:gardenpanatet@gmail.com


Prova på frisbeegolf!
Lär dig de bästa tipsen och tricksen tillsammans 
med Kristinehamn Woodpeckers! Vi lånar ut 
discar för att du ska få testa på att kasta. 
Psst...vi bjuder på fika.

TID: Måndag 5 juli, 10:00-13:00 
PLATS: Björkvallen, Vattentornet

Sommarskoj med Björneborgs IF
Perfekta tillfället för dig som vill testa på många 
olika aktiviteter. Lär dig bland annat hur du kastar 
discar och testa hur hårt du kan skjuta en puck 
med speedshooting. I Fritidsbankens tält finns det 
fullt av spel, bland annat kubb och jättemikado.  Vi 
bjuder även på korv med bröd under dagen!

TID: Tisdag 6 juli, 10:00-13:00
PLATS: Paviljongen, Björneborgs IF

Häng med oss i skateparken
Låna skateboards och kickbikes - eller varför inte 
några av alla andra prylar vi har med oss att låna! 
Testa styltor, spela kubb, kasta frisbee,
utmana kompisarna i croquet eller kom bara 
och häng med oss en stund, vi bjuder på fika! 

TID: Onsdag 7 juli, 10:00-13:00
PLATS: Kristinehamns stadspark

Spela fotboll med IFK Ölme
Kom och spela fotboll med oss! Vi lånar ut 
fotbollsskor och fotbollar. Passa även på att testa 
några av de andra grejerna som vi har med oss! 

TID: Torsdag 8 juli, 10:00-13:00
PLATS: Ölme IP

Aktivitetsdag i Stadsbondgården
Låna sommarspel av Fritidsbanken och sätt upp din 
egen kubb-turnering, se vem som prickar bäst på 
ärtpåse-banan eller varför inte testa 
jättemikado-spelet! Vi bjuder på fika under 
dagen och har med oss mängder av spel och lek!

TID: Fredag 9 juli, 10:00-13:00
PLATS: Kristinehamns Stadsbondgård

     
     

      
      

 Har du funderingar? Kontakta Kimmie Åhlén, Fritid och idrottsutvecklare   Mail: kimmie.ahlen@kristinehamn.se   Telefon: 0550-868 13

SOMMARLOV MED
FRITIDSBANKEN



RÖRELSEGLÄDJE 
FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR

SOMMARLOVSAKTIVITET
V 27

Gratis aktivitet för barn och ungdomar
Främja rörelseglädjen på ett lekfullt sätt
Grupper om max 10 personer
Primärt utomhus om vädret tillåter 
Fysiskt aktivitet på ett lekfullt sätt, efteråt avslutas det 
med fruktstund.
Under V 27 Måndag till Fredag
Kl 09.00 Barn 6-8 år
Kl 10.00 Barn 9-12 år
Kl 11.00 Ungdomar 13-15 år

GRATIS 

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN PÅ
WWW.HEALTHBYHALL.INFO

INFO@HEALTHBYHALL.INFO



 

 

 

 

                                                             
Kostnad: 
GRATIS  

        

 

 Vill du veta mer:  ring 0550 12431  

          

                                                      Mer information kommer via mail när du gjort din anmälan 

  

Sommar i Björneborg arrangeras av KFUM Kris5nehamn och KFUM Ung 

Björneborg
Idrottsskola

Anmälan senast 7 juni. 
via hemsida www.kfumkristinehamn.se 

Massor av lekar, idro., bus och annat skoj. 
Varje dag mellan 10.oo-13.oo för dig   
som är mellan 7-15 år. Vi är ute varje dag! 

5 juli-9 juli

http://www.kfumkristinehamn.se


STORSLAGET KONSTNÄRLIGT FÖRSÖK 
MED RUBEN WÄTTE
TISDAG 6 - ONSDAG 7JULI 
13.00-16.00 för 9-15 år 
Utomhus vid Konstmuseet.
Konst kan vara så mycket mer än bara konstverk. Istället för att skapa bilder eller objekt 
som ska bli färdiga och betraktas och bedömas av andra så kan vi skapa något stort till-
sammans, för vår egen skull och för att det är kul. Vi rör oss bort från bra och dåligt, bort 
från fult och snyggt, och söker oss fram till ett skapande som är frihetligt och utforsk-
ande. Vi provar oss fram, tillsammans!

Under två dagar bjuder Kristinehamns Konstmuseum tillsammans med konstnären  
Ruben Wätte in barn och unga till en workshop i form av ett konstnärligt försök. Vi kom-
mer bland annat att bygga stora skulpturer av bambu, silvertejp och tyg för att sedan se 
vad som händer när de med vår hjälp bryter sig loss från konstmuseet och tar plats inne 
i staden. Varmt välkommen om du vill prova något nytt och bygga något stort till- 
sammans med andra kreativa unga! Antalet platser är begränsat. Aktiviteten är gratis 
men måste föranmälas senast den 4 juli till infokonstmuseum@kristinehamn.se eller  
telefon 0550-882 03, 0550-882 00. Välkommen!

SOMMARLOVS 

AKTIVITET
på konstmuseet

En del av Kristinehamns kommun. Med stöd av Region Värmland.

Datum: 6-7 juli (tis och ons)
Tid: kl 10-13 (öppen för förslag, men jag tänker praktiskt att 
folk vill
äta lunch och så?)
Max antal deltagare: 15 
Ålder: 9-15 år
 Namn på workshop: Vi bygger något stort tillsammans!  

Info om dagarna:

Konst kan vara så mycket mer än bara konstverk. Istället för att 
skapa bilder eller objekt som ska bli färdiga och betraktas och 
bedömas av andra så kan vi skapa något stort tillsammans, 
för vår egen skull och för att det är kul. Vi rör oss bort från bra 
och dåligt, bort från fult och snyggt, och söker oss fram till ett 
skapande som är frihetligt och utforskande. Vi provar oss fram, 
tillsammans!

Under två dagar bjuder Kristinehamns Konstmuseum tillsam-
mans med konstnären Ruben Wätte in barn och unga till en 
workshop i form av ett konstnärligt försök. Vi kommer bland 
annat att bygga stora skulpturer av bambu, silvertejp och tyg 
för att sedan se vad som händer när de med vår hjälp bryter 
sig loss från konstmuseet och tar plats inne i staden. Varmt 
välkommen om du vill prova något nytt och bygga något stort
tillsammans med andra kreativa unga!



Följ med biblioteket ut i det vilda!
Det vilda kan vara naturen omkring oss eller kanske det 

vilda i din egen fantasi. Välkommen till tredje träffen!

På den här träffen fokuserar vi på skrivande! Du kan till exempel göra om en 
känd saga eller skriva fanfiction av din favoritbok. Självklart kommer vi också 
hinna boktipsa, pyssla och fika.

Antalet platser till varje träff är begränsat. Anmälan senast 12 juli till e-post  
biblioteket@kristinehamn.se eller telefon 0550-880 80.

Sommarboken passar dig som är mellan 8 och 12 år. 
Träffen hålls på biblioteket, eller utanför bibliotekshuset om det är fint väder. Vi 
följer råd och restriktioner för att begränsa smittspridningen och informerar via 
vår Facebooksida om träffen måste ställas in.

Onsdag 14 juli, 14.30–16.00



En del av Kristinehamns kommun. Med stöd av Region Värmland.

SANDMÅLNING MED  
REBECCA NILSSON AURÉN
TORSDAG 15 JULI
09.30-12.00 för 4-7 år 
13.00-15.30 för 8-12 år

Skapa snygga alster med hjälp av sand. Se vilka häftiga effekter 
det blir när man dekorerar bilden med sand eller blandar sanden 
med färg. 

Det finns 15 platser på förmiddagen och 15 platser på eftermid-
dagen. Ta gärna på dig oömma kläder. Aktiviteten är gratis men 
du måste föranmäla dig till konstmuseet senast den 13 juli via 
infokonstmuseum@kristinehamn.se eller 0550-882 03, 0550- 
882 00. Välkommen!

SOMMARLOVS AKTIVITETpå konstmuseet!



Sommardans
Jazz Modern 19-22 juli hos Get In Line

Information
Ålder: 13-15 år
Datum: 19-22 juli
Tid: 11.00-14.00
Plats: Axvallagatan 3, Get In Line
Ledare: Moa Lidman

Kostnadsfritt!

Anmälan: Du anmäler dig genom att maila till
info.getinline@gmail.com
Ange för och efternamn samt telefonnummer till vårdnadshavare.
Det finns 10 platser och det är först till kvarn som gäller. Man blir
anmäld till alla fyra dagar.

Upplägg: Vi träffas klockan 11.00-14.00 alla fyra dagar. Dagarna kommer vara fyllda med
bland annat koreografier, slingor av rörelser (diagonaler), dansteknik och massor av annat
roligt. Vi kör ett avbrott på cirka 30 minuter för medhavande kall lunch, kylskåp finns i
lokalen. Under dessa dagar kan man utvecklas vare sig och man dansat i flera år eller är
nybörjare. Det är även ett bra tillfälle att lära känna folk med samma intresse!

Vad är Jazz Modern? Jazz Modern en varierad dansstil som är vad det låter som, en
blandning av jazzdans och modern dans. Jazz är en fartfylld och showig stil medans modern
dans är mer lugn och lyrisk. Man dansar till olika typer av musik och får en bred variation.

Kom ihåg att ha rörliga kläder!

Har du frågor kan du höra av dig till mig på sms eller mail: 0725758038
info.getinline@gmail.com

mailto:info.getinline@gmail.com
mailto:info.getinline@gmail.com


SKAPA DIN EGEN BILDERBOK  
MED MALIN KJERNSBY 
ONSDAG 21 JULI  
FREDAG 13 AUGUSTI 
13.00-15.00 för 8-12 år

Var med på en workshop i barnboksillustration, från idé till färdig 
bok. Malin Kjernsby leder aktiviteten och berättar om hur hon 
jobbar med illustrationer; därefter är det dags för dig att skapa 
din egen karaktär.

Aktiviteten passar dig som är  mellan 8 och 12 år. Antalet platser 
är begränsat. Aktiviteten är gratis men måste föranmälas senast 
den 20 juli/11 aug till infokonstmuseum@kristinehamn.se eller 
telefon 0550-882 03, 0550-882 00. Välkommen!

SOMMARLOVS 

AKTIVITET
på historiska museet



Lär dig att koda i Scratch!
Har du läst en spännande bok eller sett en film som du önskar att 
den inte hade tagit slut? Under sommarlovet kan du prova på att, 
inspirerad av en bok eller film, koda ett datorspel där du själv  
bestämmer vad som ska hända. Tillsammans går vi alltså från att 
komma på olika spelidéer till att utveckla ett färdigt datorspel.

Datum: 28-30 juli
Tid: 10.00-12.00 samtliga dagar

Observera att aktiviteten är en sammanhängande kurs om tre förmiddagar. 
Kursen passar dig som är mellan 10 och 12 år och genomförs digitalt via platt-
formen Zoom. För att delta behöver du en dator eller chromebook, internetupp-
koppling och ett Scratch-konto. Scratch är gratis och du kan skapa ett konto 
på https://scratch.mit.edu/

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast 26 juli till Kristinehamns bibli-
otek via e-post biblioteket@kristinehamn.se eller telefon 0550-880 80. Dagen 
före kursen får du en länk till Zoom-rummet där kursen ges. 
Kursen leds av instruktörer från Hemkodat.



HandbollslHandbollslääger  ger  
i ski skäärgrgåården! rden! 

3/8 – 5/8
tisdag – torsdag
kl 10.00-16.00

för dig som är född: 
2009 - 2013

3/8 – 5/8
tisdag – torsdag
kl 10.00-16.00

för dig som är född: 
2009 - 2013

Anmälan och frågor:
handbollslager@gmail.com Ange:

- barnets namn och personnummer

- kontaktuppgifter till vårdnadshavare
Genom anmälan ges samtycke till att spelare får 
vara med på bild vid eventuell mediabevakning
och vid marknadsföring på IFK Handbolls hemsida 
och kanaler.

Vecka 31 vVecka 31 väälkomnar vi blkomnar vi bååde dig som spelar de dig som spelar 
handboll eller du som aldrig provat phandboll eller du som aldrig provat påå men vill testa men vill testa 
handboll fhandboll föör fr föörsta grsta gåången! Glngen! Gläädje kommer att vara dje kommer att vara 
i fokus och hi fokus och häär fr fåår du mr du mööjlighet att trjlighet att trääffa nya och ffa nya och 
gamla kompisar!gamla kompisar!

Mycket mer Mycket mer ään handboll! Vad ska vi gn handboll! Vad ska vi gööra pra påå lläägret? gret? 

-- individuell handbollstrindividuell handbollsträäningning

-- matchspelmatchspel

-- lekar och bad (lekar och bad (simvanasimvana krkräävs)vs)

-- teoriteori

Plats: Sjöängsvallen (intill 
campingen)

Kostnad: Gratis!

Mat: Vi bjuder på lunch och 
mellanmål

Begränsat antal platser!



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

FRÅGOR ? 

info@kks-segling.com 
 

VI SES PÅ SJÖN ! 

 LÄR DIG SEGLA I SOMMAR 
 
 
 
 

 

 

Hos Kristinehamns Kanotseglare -  gratis ! 

Ta med dina kompisar på två dagars 

äventyr i skärgården och få ett grymt 

minne av sommarlovet. Våra instruktörer 

lär dig grunderna i att segla Optimist jolle.  
 

FÖR VEM ?  

För dig mellan 8 och 15 år 

Du behöver kunna simma 
 

VAR ?  

KKS Vålösundsvägen 81 

Lunch och mellanmål ingår 
 

NÄR ?  

Grupp 1: 3-4 augusti, 10-16 

Grupp 2: 5-6 augusti, 10-16  

Föranmälan krävs 

Anmäl dig på www.kks-segling.com 



GRAFFITI MED HILMA NORDÉN  
ONSDAG 4 - TORSDAG 5 AUGUSTI 
13.00-15.00 för 9-15 år 
Utomhus på kolplattan vid Konstmuseet.

Välkommen på sommarworkshop i graffiti på Kristinehamns 
Konstmuseum, prova på sprayburken och rollern med väggfärg 
och våga måla stort! Vi kommer måla utomhus och skissa på 
papper. Ta gärna med teckningar du gjort hemma tidigare som 
du vill lära dig att göra större med hjälp av assisterande konstnär 
Hilma Nordén. Ta på oömma kläder som du kan få färg på. Vi kör 
ändå i regnväder - två dagar för alla mellan 9-15 år.

Antalet platser är begränsat. Aktiviteten är gratis men måste för-
anmälas senast den 3 aug till infokonstmuseum@kristinehamn.se 
eller telefon 0550-882 03, 0550-882 00. Välkommen!

SOMMARLOVS 

AKTIVITET
på konstmuseet

En del av Kristinehamns kommun. Med stöd av Region Värmland.



Gympaläger i sommar    

9-10 augusti (måndag–tisdag) kommer Kristinehamns GS att
ha gymnastikläger för tjejer och killar, 7-15 år. På grund av restriktioner så ser 
det annorlunda ut i år. Vi delar på dagen för att alla ska få möjlighet att träna. 
Max antal platser är 40 stycken per läger. Först till kvarn…

9.00–12.00    7-10 år (födda 2014-2011) 
13.00–17.00  11-15 år(födda 2010 eller tidigare) 

Vi kommer att träna i Djurgårdshallen och utanför på gräsmattan om vädret 
tillåter. 

Ta med vattenflaska och skor som du kan ha ute. Ta även med ev mediciner om 
ni har. Ta med en frukt eller enklare mellis, då vi tar en paus. 

Skicka din anmälan till: KGS, Arenavägen 3, 681 54 Kristinehamn eller på mail: 
kgsgympa@telia.com 
Frågor skickas till: maud.welinjohansson@gmail.com

Anmälan ska vara gjord senast den 13 juni. I år är lägret kostnadsfritt då vi får 
bidrag från kommunen.  

Mer info skickas ut till deltagarna ca 2 veckor innan lägerstart på er mail.  

Välkomna till gympalägret! 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Kryssa i:    

¤ medlem i KGS                    ¤ ej medlem i KGS   

Namn:___________________________Personnr:______________________ 

Adress:_______________________________Telenr:___________________ 

Postad/nr:______________________________________________________ 

Övrigt(allergier mm):_____________________________________________ 

Mail: _________________________________________________________ 

mailto:kgsgympa@telia.com
mailto:maud.welinjohansson@gmail.se


        CIRKUSSKOLA MED DUO DANZEROS I DJURGÅRDSHALLEN 9 - 12 AUGUSTI

PROVA OCH TRÄNA CIRKUSKONSTER UNDER FYRA DAGAR MED DUO DANZEROS.

VI KAN TESTA AKROBATIK, JONGLERING, BALANSBRÄDA , CLOWN
LINDANS OCH ENHJULSCYKLING.

VARJE PASS ÄR 90 MIN, MAX 7 DELTAGARE PER PASS.
ENDAST FÖRANMÄLAN.

PLATS: DJURGÅRDSHALLEN, DJURGÅRDSSKOLAN
DATUM: 9, 10, 11 & 12 AUGUSTI.

TIDER: 1)0900-1030,  2)1100-1230,  3)1300-1430.

PASS 1) 6-8 ÅR
 PASS 2) 9-12 ÅR

 PASS 3) 13-15 ÅR

ANMÄLAN TILL: info@duodanzeros.com
Meddela: namn, ålder, adress, mobnr och vilket pass ni önskar vara med på.

Senast 6 augusti.

Deltagarna kommer ombytta i idrottskläder.
Ta med skor och vattenflaska.

Välkomna!

Arrangör: Duo Danzeros Cirkus & Teater
Kontaktperson Hans Nordström 070 290 39 80

i samarbete med Kristinehamns kommun

mailto:info@duodanzeros.com


En del av Kristinehamns kommun. Med stöd av Region Värmland.

DANSWORKSHOP & FÖRESTÄLLNING
MED FREESTYLE PHANATIX
ONSDAG 11 AUGUSTI 10.00-14.00 
Utomhus på kolplattan vid Konstmuseet, vid regn i Kvadraten.

10.00 Workshop Streetdance
10.45  Workshop Toprock
11.30 Workshop Popping
12.15  Workshop Electric Boogie
13.00  Föreställning: Beatbox Sensation

Dansgruppen Freestyle Phanatix kommer tillbaka till konstmuseet! 
Det blir fyra dansworkshops och en dansuppvisning. Aktiviteten 
är gratis för barn från 7 år och uppåt. Föranmälan till infokonst-
museum@kristinehamn.se eller 0550-882 03, 0550-882 00  
senast den 10 augusti.

SOMMARLOVS 

AKTIVITET
på konstmuseet!



En del av Kristinehamns kommun. Med stöd av Region Värmland.

SPRAY- OCH BUBBELMÅLNING  
MED REBECCA NILSSON AURÉN
TORSDAG 12 AUG 
10.00-12.00 för 4-7 år
14.00-16.00 för 8-12 år

Skapa vackra tavlor med hjälp av sprayflaskor och såpbubblor. 
Rebecca Nilsson Aurén från RN Hobby är på plats och ger oss 
sina bästa tips. Det finns 15 platser på förmiddagen och 15 platser 
på eftermiddagen. Ta gärna på dig oömma kläder. 

Aktiviteten är gratis men du måste föranmäla dig till konstmuseet 
senast den 10 augusti via infokonstmuseum@kristinehamn.se eller 
0550-882 03, 0550-882 00. Välkommen!

SOMMARLOVS 

AKTIVITET
på konstmuseet!



Följ med biblioteket ut i det vilda!
Det vilda kan vara naturen omkring oss eller kanske det 

vilda i din egen fantasi. Välkommen till den fjärde och 
avslutande träffen!

Vi avslutar årets Sommarboken med promenadteatern Skogshäxan med och 
av Teater Carpa. Extra gott fika utlovas!

Antalet platser till varje träff är begränsat. Anmälan senast 13 augusti till e-post  
biblioteket@kristinehamn.se eller telefon 0550-880 80.

Sommarboken passar dig som är mellan 8 och 12 år. 
Träffen hålls på biblioteket, eller utanför bibliotekshuset om det är fint väder. Vi 
följer råd och restriktioner för att begränsa smittspridningen och informerar via 
vår Facebooksida om träffen måste ställas in.

Måndag 16 augusti, 14.30–16.00



Skogshäxan
Det har börjat spridas en sorg mellan trädtopparna och

vinden pratar om ett mörker i skogen...

Avsluta sommarlovet med en spännande promenadteater där fantasi och 
folksägen möts. Skogshäxan handlar om Julia som har hittat en dammig 
bok hos sin farmor: en saga om en gammal häxa. Upptäckten blir början 
på Julias livs största äventyr, när hon tillsammans med vännerna Wilda 
och Jasmin ger sig ut på jakt efter häxan. 

Datum och tid: 16 augusti, klockan 16.00
Plats: Kristinehamns bibliotek, samling framför bibliotekets huvudentré

Föreställningen är cirka 45 minuter lång och passar dig som är mellan 6 
och 12 år.

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast 13 augusti till Kristinehamns bibliotek via 
e-post biblioteket@kristinehamn.se eller telefon 0550-880 80. 
Vi följer råd och restriktioner för att begränsa smittspridningen och informerar via vår 
Facebooksida om teatern måste ställas in.

Promenadteater är en interaktiv teater där publiken och skådespelarna rör sig mellan 
olika spelplatser utomhus. Skogshäxan är producerad av och spelas av Teater Carpa.
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