Vi har gjort ett
sommarlovsprogram som är så
coronaanpassat som möjligt!

Ungdomsgården Hörnan
Sundsbrogatan 30, Askersund
0583-820 15
(Ring)
070-554 12 83
(Sms:a)

Sommarlovskul för dig i grundskolan
Kom och spring av dig eller bara häng med oss från
Ungas fritid.
Vi har flera olika aktiviteter som kan passa dig!

Vi ses veckorna 24 -29
Måndag Onsdag och Fredag Sjöängen, vid gungorna
Kl: 10.00-12.00 och kl: 13.30-15:30
Tisdag Åmmeberg vid fotbollsplanen kl: 10:00 – 12:00
och Hammar vid Strandvallen kl: 13.30 - 15:30
Torsdag Mariedamm vid fotbollsplanen/Mariedammsgården
kl: 10.00-12.00 och Zinkgruvan bakom kiosken kl: 13.30-15:30
Frågor? Ring Ungdomsgården Hörnan 070-554 12 83.
Följ oss på FB för mer information!
https://www.facebook.com/ungdomsgardenaskersund/
Ledare: Anton, Bim, Åsa, Robert, Sanjin, Saafa och Annika

Vi har begränsat platserna vi åker till utifrån möjlighet
att kunna hålla en god hand-hygien.
Barn och ungdomar erbjuds att delta på de olika aktiviteterna på eget ansvar.
Om olycka uppstår vill vi kunna nå en ansvarig vuxen. Därför vill vi att det finns
kontaktuppgifter. Vi kommer att avhysa de som gör sig skyldiga till bråk eller
förstörelse.

KULTURKUL
Går du i mellanstadiet
eller högstadiet,
har du stor fantasi
och gillar att hitta på
historier, skriva,
köra drama och skapa?
Jag har med mig material, idéer, övningar och spel.
Du har fantasin och viljan att skapa.

Vi ses kl: 13-15
vid Sjöängen vid borden på sjösidan.
Jag finns där måndag och torsdag v 24
samt tisdag och onsdag vecka 25.

SOMMARLOVSBINGO
Pricka för allt du gör i sommar och se om du kan få fem i rad.
Sommaren kan vara kantad med många äventyr, även om man inte ens lämnar
Askersund. Här är en bingobricka som inte bara kan ge dig bingo utan även
ger dig förslag på vad du kan hitta på. Varför inte berätta med
#sommarbingoaskersund när du fyller en bricka eller får bingo.
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Hurra, äntligen öppnar vi biblioteket igen. Som vi alla längtat!
Den 14 juni slår vi upp dörrarna för er besökare, men vi måste fortfarande
vara försiktiga. Därför gäller detta:
•
Gör ditt besök så kort som möjligt.
•
Håll avstånd till andra.
•
Begränsat antal besökare i lokalerna.
Öppettider Askersunds bibliotek
måndag 12.00 - 18.00
tisdag
12.00 - 17.00
onsdag 10.00 - 14.00
torsdag 12.00 - 17.00
fredag 10.00 - 14.00
Meröppet alla dagar 07.00 – 22.00

Hjärtligt välkomna

RONJA FYLLER 40 ÅR
Det vill vi fira på biblioteket.
Kom och fira med oss!
En Ronjapromenad längs strandparken
Lite klurigheter för barn i 3-6-års ålder att lösa.
Promenaden börjar vid Sjöängens entré på sjösidan.
Gå när du vill och hämta ditt diplom när
biblioteket är öppet.

En Ronja-tipsrunda.
För dig i 6-9 år.
Rundan börjar i hamnen, använd QR-koden
med din mobil för att hitta frågorna.
Pris lottas ut.
”Ronja med vänner” med Systrarna K
Kom på en svängig och rolig show
där Ronja Rövardotter firas. Möt några av hennes
Vänner från Astrid Lindgrens förtrollade värld.
Det blir massor av sånger och skratt och till och med en rövardans.
Om du vill kan du klä ut dig som Ronja, Pippi eller Emil.
Fredag den 6 augusti. 11:00 och 14:00
Begränsat antal platser. Fri entré.
Mer information kommer på bibliotekets hemsida.
Vi följer restriktionerna angående covid.19.

Se hit alla barn mellan 8- 12 år!
Vill du följa med biblioteket ut i det vilda?
Gillar du att prata om böcker, fika och pyssla?
Var med i sommarboken!
Det spelar ingen roll hur mycket eller lite du läser.
Det spelar ingen roll om du läser eller lyssnar på ljudböcker.
Biblioteket ordnar träffar under sommaren och temat är ”Ut i det vilda!”
Vi träffas onsdag eller torsdag v 26 och v 30.
Under sommaren kommer vi också skicka ut digitala filmer med läsinspiration och små uppdrag.

Kontakt: jenny.samuelsson@askersund.se
Sommarboken är ett läsfrämjande biblioteksprojekt som vill
uppmuntra barn till läsning.

Att vara med är kostnadsfritt.
Här är några boktips som kan tolkas som vilda:

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR
Fredagen den 18 juni

Sommarinformation från visit

En berättelse genom tiden i Askersund
Promenera samma väg som ungdomarna i berättelsen och upplev deras möten med personer från
Askersunds historia, medan de försöker lösa gåtan och ta sig hem till sin egen tid igen.
Historien tar sin början i Strandparken vid kulturhuset Sjöängen. Följ siffrorna i nummerordning, använd den
tillhörande qr-koden för att komma till en soundcloud-fil som du kan lyssna på medan du promenerar till nästa stopp.
Varje stopp är ett kapitel, varje kapitel tar ungefär nio minuter att lyssna på. Hela promenaden beräknas ta ungefär
en och en halv timme.
Vid varje historiskt hus finns en liten plakett med information. Se om du kan svara på frågorna om berättelsen
utifrån informationen:
Kapitel 2: Vilket årtal har ungdomarna hamnat i?
Kapitel 5: Vad var det egentligen som Cornelius skulle velat erbjuda ungdomarna?
Kapitel 7: Vad hette borgmästaren i efternamn?
Kapitel 8: Vilken kung är det som ungdomarna träffar?

Använd QR-koden eller hämta din
karta hos biblioteket eller turistbyrån

Bilder från föreningen Gamla Askersund.
Ansvarig utgivare: Daniel Eriksson,
Kulturchef.

Prova på Cirkus
Är du 6-18 år
och nyfiken på hur det är att gå på lina eller jonglera?

Nu har du din chans!
Den 21 augusti arrangeras en prova-på-dag
i Cirkus under ledning av två erfarna
cirkuspedagoger från Cirkus Björnen
och Gycklargruppen Trix.
Under två timmar får du prova på allt från att
jonglera till att gå på ett stort klot eller
stå på en rola bola.
Prova-på-dagen genomförs i samarbete med
Teater Martin Mutter som en del av
utvecklingsprojektet Cirkus Örebro och har
stöd från Statens Kulturråd
och Region Örebro län.

21 augusti Sjöängshallen
Kl. 10-12 för barn
mellan 6-12 år
Kl. 13-15 för ungdomar
mellan 13-18 år

Kostnadsfritt!
Begränsat antal platser,
föranmälan till Askersunds bibliotek
Kontakt: telefon 0583-810 95 mail bibliotek@askersund.se.

Varför inte passa på att ta en
dagsutflykt på hemmaplan?
Här kommer några tips på grillplatser i Askersunds kommun.
Askersund:
Hembygdsgården
Väderkvarnsbacken
Borgmästarholmen
IP, längs motionsspåret vid vattnet
Hammar:
Harge uddar
Mariedamm:
Här finns det flera grillplatser, bland annat vid sjöarna Skiren
och Smeddammen men även vid vandringsleden längs sjön Trehörningen.
Olshammar:
Fotbollsplanen
Längs motionsspåret
Zinkgruvan:
Ställplatsen vid Lönnasjön samt vid sjöarna Viksjön och Dalbysjön.
Åmmeberg:
Kolarängsudden
Ta alltid reda på om det är eldningsförbud i området innan du tänder
en eld i skog och mark. Information finns på kommunens,
länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.
Mer info:
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/krisberedskap/elda-och-grilla-utomhus.html

Hej förälder, ledare och ungdom!
Vill er förening synas och finnas med i något av våra lovprogram som
skickas ut till samtliga ungdomar åk 1-9 i kommunen? Se då till att skicka
in era aktiviteter innan deadline för de olika programmen till:
annika.restadh@askersund.se
0583-812 43
anton.tannerstad@askersund.se
0583-820 15

Tillsammans utvecklar vi ung kultur och fritid i Askersunds kommun!
Med reservation för ändringar och felskrivningar.

