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SOTENÄS FRITIDSGÅRDAR
TISDAG 22 FEBRUARI 12.00-15.00

KLÄTTRING I HUNNEBO

Häng med på klättring i Hunnebo med oss fritidsledare.Vi
har med oss all utrustning som behövs och vi bjuder på
korv med bröd och varm choklad.Vi samlas kl. 12.00 utanför
entrén till Kulturhuset Hav & Land. Ingen föranmälan krävs.

ONSDAG 23 FEBRUARI 12.00-15.00
KLÄTTRING & GRILL PÅ SMÖGEN

Ta på er era bästa skor, så ska vi göra en havsnära vandring
överVallevik och Hästen på Smögen! Vi bjuder på korv med
bröd och varm choklad.Vi samlas kl. 12.00 på parkeringen
vid minigolfbanan. Ingen föranmälan krävs.

FREDAG
25 FEBRUARI
14.00-21.00
Klättring
på lägre
stenar med tjockmadrass
som fallskydd.
TV-SPELSTURNERING
All utrustning finns att låna (klätterskor i strl.36-42).
Kom till oss på Abbagården och utmana dina kompisar
i en tv-spelsturnering. Vi har både Nintendo Switch och
Föräldrar är välkomna! Ni blir guidade av fritidsledare Alba,
Playstation 4 och vinnaren i turneringen utlovas ett fint
som har lång erfarenhet inom klätteridrotten! Vi samlas
pris från oss fritidsledare. Ingen föranmälan krävs.
utanför Hav & Land kl 12.00 på måndagen och samma tid
utanför
Abbagården påSKATTJAKT
tisdagen.
GEOCACHING
Under sportlovet kommer vi fritidsledare att gömma en
Vi bjuder
på någonstans
korv med bröd
och varm
choklad.
hemlig
skatt
i kommunen
och
det är din uppgift
via GPS-koordinater att hitta den. Koordinaterna släpps i
Vid dåligt
väder
ha koll
på fritidsgårdens
socialaklmedier!
våra
sociala
medier
måndagen
den 21 februari
08.00. Så
håll koll där och bli den första att hitta skatten!
@sotenasfritid

@sotenasfritid

HÖ STLOVSK UL

TISDAG 22 FEBRUARI KL. 11-15

SOTENÄS IDROTTSHALL - FRI ENTRE!
HOPPBORGAR
HINDERBANA
HOPPMATTA
LARVRACE
SKEPPET

LÄMPLIGT FÖR BARN FRÅN 1 ÅR OCH UPPÅT

KUNGSHAMNS BIBLIOTEK

PYSSEL PÅ BIBBLAN

Under hela sportlovsveckan kan du komma till Kungshamns
bibliotek under våra öppettider och pyssla på egen hand.
Vi har massvis av olika typer av pyssel.Välkommen!

TIPSPROMENAD

Vi har också gjort en rolig tipspromenad i anslutning till
Kungshamns bibliotek.Titta in hos oss under öppettiderna
och låna penna och papper och gå tipspromenaden på
egen hand.

NINTENDO SWITCH

Under fredagen den 25 februari mellan kl 13-15 är
du välkommen att spela Nintendo Switch hos oss på
Kungshamns bibliotek. Kom och se om du kan knäcka nån
av oss bibliotekarier i Mario Kart 8!

KULTURHUSET HAV & LAND

SPORTLOVSBIO!

Onsdag 23/2 15-16.15

söndag 27/2 15-16.30

Välkommen på gratis sportlovsbio på Kulturhuset Hav och Land i
Hunnebostrand. Sotenäs kommun erbjuder 20 platser till varje visning.
I anmälan ingår popcorn och valfri dricka. Bamse och vulkanön kan
man anmäla sig till om man är 3-10 år och Viljas äventyr gäller för
åldern 7-15 år. Anmäl stänger 24 timmar innan respektive visning.
Anmäl dig på www.aktiviteter-sotenas.se.

KOM TILL KIFFEN!
Under sportlovet har vi på Kiffen öppet för
dig som går i årskurs 3-9. Här har vi massvis
av kul aktiviteter att ta del av. Du är såklart
välkommen att bara komma och hänga.
Vi har öppet följande datum och tider:
MÅNDAG 21 februari
TISDAG 22 februari
FREDAG 25 februari

13.30-17.30
10.00-14.00
11.00-15.00

Kiffen finns i Idrottens hus vid Kungshamnsvallen i Kungshamn. Besök gärna
vår Facebook-sida för mer information.Vi ses!

