


VÄLKOMMEN TILL SOMMARLOVET 2018!

Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med föreningar och andra aktörer 
presenterar sommarlovsprogrammet 2018. Den här broschyren distribuerar vi 
till samtliga grundskolor som ansvarar för att varje elev får ett program i handen. 
Program kommer även finnas på biblioteken, på kommunhuset samt på våra 
InfoPoints.

Samtliga aktiviteter i programmet är gratis. Alla ska ha möjlighet till ett roligt och 
aktivt sommarlov!

Kom ihåg att en del aktiviteter kräver föranmälan och har begränsat antal 
deltagare, så glöm inte anmäla er. En del aktiviteter har åldersgränser. 
Kontaktuppgifter finns till varje aktivitet, ring eller mejla om ni har frågor. 
Vi vet även att fritidshem gärna besöker aktiviteterna vilket vi tycker är riktigt 
kul, meddela gärna arrangören så dessa vet hur många som dyker upp.

Föräldrar, mor- och farföräldrar och målsmän får mer än gärna besöka 
aktiviteterna.

En del aktiviteter kan ställas in på grund av dåligt väder eller för få anmälda. 
Detta kommer meddelas på www.orkelljunga.se samt på facebooksidan 
”Lov i Örkelljunga”. 

Det kan även tillkomma nya aktiviteter under sommaren, håll utkik på 
hemsidan eller facebooksidan.

Alla barn som är inskrivna i kommunens skolor är för övrigt försäkrade via 
kommunens olycksfallsförsäkring, det kan vara bra att komma ihåg.

För frågor om sommarlovsprogrammet, kontakta:
Mattias Persson, föreningsutvecklare, 0435-55 039, mattias.persson@orkelljunga.se 
Rebecka Nilsson, kulturkonsulent, 0435-55 027, rebecka.nilsson@orkelljunga.se 

Vi önskar alla ett underbart sommarlov!



TENNISSKOLA
Örkelljunga Tennisklubb arrangerar tennisskola i sommar för alla mel-
lan 6 - 18 år. Utbildad instruktör finns på plats. Det kommer finnas 
möjlighet att lösa medlemskap på plats som kostar 100 kronor. 

13 - 21 juni, kl 10:00 - 13:00

Anmälan krävs! Skriv upp dig på tennisbanornas listor
vid Hjälmsjön, eller kontakta: 
Erling Levin, 070 - 855 61 74, erling.levin@gmail.com eller 
Lars Haraldsson, 070 - 63 47 020, lars_haraldsson@telia.com. 
Från och med 12 juni kl 18:00 finns ett schema med dina 
träningstider uppsatta nere vid banorna vid Hjälmsjön. Om du 
uppger mejladress vid anmälan så får du även schemat på mejl.

CIRKUSSKOLA
Drömmer du om att bli cirkusartist? Kom och prova på cirkus! 
IFALL kommer under sommaren erbjuda cirkusträning varje vecka 
under ledning av cirkusartisterna Sebastian och Madhavi från 
Westside Circus i Australien! Det blir luftakrobatik, jonglering, 
poi, rola bola, walking globe, hula hoop med mera.

Onsdagar från 13 juni - 18 juli, 13:00 - 15:00
Fredagar från 15 juni - 13 juli, 13:00 - 15:00

Från sex år. Platsen är Sparbanken Boken Blackbox FORUM 
Örkelljunga. Vid fint väder är vi utomhus vid FORUM. Ingen 
anmälan krävs! Kontakt: Minna, 070 - 582 22 93, minna@ifall.se 

BANGOLF
Hjelmsjö Bangolfklubb erbjuder träning varje onsdag hela somma-
ren, med instruktör. All utrustning man behöver finns att låna. 
Tiden som gäller för samtliga tillfällen är kl 18:15 - 19:15.

13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli
1 aug, 8 aug och 15 aug.

Platsen är banorna nere vid Hjelmsjö Camping. 
Ingen anmälan krävs! 
Kontakt: Dennis Torstensson, 073 - 438 17 27, eller 
Mats Nilsson, 070 - 93 70 071, mats11nilsson@gmail.com 



BOWLING
Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb välkomnar alla 
att prova på bowling. 

13 juni, kl 16:00 - 17:00 7 - 11 år
  kl 17:00 - 18:00 12 - 16 år

14 juni, kl 10:00 - 11:00 7 - 11 år
  kl 11:00 - 12:00 12 - 16 år

13 aug, kl 16:00 - 17:00 7 - 11 år
  kl 17:00 - 18:00 12 - 16 år

14 aug, kl 10:00 - 11:00 7 - 11 år
  kl 11:00 - 12:00 12 - 16 år

Anmälan krävs! 
Kontakt: info@simmotionbowling.se, 0435 - 55 138 eller 
kom in på Sim & Motion och anmäl er.

MOUNTAINBIKE
Örkelljunga Outdoor bjuder in alla som vill testa att cykla 
mountainbike. Det blir teknikträning och cykling i skogen. 
Det finns vissa cyklar att låna, dessa måste bokas i samband 
med anmälan. Har du egen cykel ta med den.

14 juni, kl 17:00 - 19:00 7 - 9 år 
15 juni, kl 17:00 - 19:00 7 - 9 år
18 juni, kl 17:00 - 19:00 10 - 16 år
20 juni, kl 17:00 - 19:00 7 - 9 år
21 juni, kl 15:00 - 17:00 10 - 16 år
25 juni, kl 17:00 - 19:00 7 - 9 år
29 juni, kl 17:00 - 19:00 10 - 16 år

Anmälan krävs! och görs till: 
orkelljunga.outdoor@gmail.com.
Kontakt: Christophe, 072 - 304 31 66. 
Samling vid varje tillfälle sker på framsidan till 
FORUM Örkelljunga.



VOLTIGE
IFALL tillsammans med Caprifolens Voltigeklubb kommer 
erbjuda två dagar då man får prova voltige, på riktig häst! 
Eller så kan man testa på trähäst. Instruktörer finns på plats.

14 juni, kl 13:00 - 15:00
9 aug,   kl 13:00 - 15:00

Ingen anmälan krävs! 
Platsen är på grusparkeringen bakom FORUM Örkelljunga. 
Kontakt: Minna, 070 - 582 22 93, minna@ifall.se 

NYFIKEN PÅ IDROTTSPSYKOLOGI
Projektet Unga ledare har det senaste året genomfört ett antal utbild-
ningar och workshops och nu fortsätter vi på sommarlovet. Är du 15 
år eller äldre och nyfiken på idrottspsykologi så erbjuder vi två korta 
workshops. En fantastisk möjlighet att lära sig mer om sig själv. 
Riktigt bra föreläsare utlovas! Och gratis fika såklart! 

14 juni, kl 18:00 - 21:00 Ledarskap och motivation
19 juni, kl 18:00 - 21:00 Ledarskap, stress och nervositet

Samarbete med Skåneidrotten och stiftelsen Gripen. 
Plats: FORUM Örkelljunga. Anmälan krävs! Max 10 platser. 
Kontakt: Mattias Persson, 0435 - 55 039, 
mattias.persson@orkelljunga.se. 

MUSIK TILL EN MUSIKAL
Projektet ”Hästen talar alla språk” är ett samarbete mellan IFALL, 
Caprifolen och Musikskolan där vi skapar musik till en musikal.  
Alla som är nyfikna på musik och musikal är välkomna. 
Vill man vara med i musikalen finns även ett musikalläger och 
en föreställning man kan delta i.

14 juni, kl 13:00 - 15:00
21 juni, kl 13:00 - 15:00
26 juni, kl 13:00 - 15:00
28 juni, kl 13:00 - 15:00

Ingen anmälan krävs! Platsen är Musikskolans lokaler.
Kontakt: Maria, 073 - 510 16 40, caprifolen@gmail.com



BADPLATSENS DAG
- Kom och plaska loss med oss! 

IFALL har cirkusaktiviteter, scouterna håller i friluftsaktiviteter, Rodd & kanot 
anordnar en tipspromenad, det finns möjlighet att testa på att fiska, hos 
Örkelljunga Outdoor och Simklubben Näcken kan du prova på mountainbike 
på deras egenbyggda bana, Räddningstjänsten är på plats och informerar om 
vattensäkerhet.

Det kommer även finnas hoppborg, hinderbana och klätterpyramid på land, 
och funballz i vattnet. Samt bjuder Örkelljunga kommun på korv med bröd 
vid kl 12:00 så långt lagret räcker.

Biblioteket flyttar ut denna 

dag och finns på plats mellan 

kl 11:00-14:00 med pop-up bibli-

oteket och Skaparbibblan. Vi tar 

med oss lite godbitar till stranden 

som också går att låna! Observera 

att det innebär att Kulturhuset 

inte är öppet den dagen.

16 juni
Kl 11:00 - 15:00, 

kl 14:00 - 16:00 Allsång



FOTBOLL
IFALL anordnar fotboll varje måndag och onsdag.

18 juni - 15 augusti, 18:30 - 20:30

Från 14 år. Ingen anmälan krävs! 
Platsen är konstgräsplanen på Örkelljunga IP.
Kontakt: Ali Qorbani, 072 - 96 87 757, ali@ifall.se 

BORDTENNIS
Vi sätter upp tre stycken bordtennisbord i Sparbanken Boken Black-
box. All utrustning finns att låna. Är det många som kommer så får man 
spela max en timme. 

18 juni, kl 10:00 - 13:00
19 jun,  kl 10:00 - 13:00
27 juni, kl 10:00 - 13:00
28 juni, kl 10:00 - 13:00
8 aug,  kl 10:00 - 13:00
9 aug,  kl 10:00 - 13:00

Ingen anmälan krävs! 
Kontakt: Mattias Persson, 0435 - 55 039, 
mattias.persson@orkelljunga.se 

16 juni
Kl 11:00 - 15:00, 

kl 14:00 - 16:00 Allsång

SKYTTE
Skånes Fagerhults Skytteförening arrangerar korthållsskytte med 
elektronisk markering. Föreningen bistår med utrustning.

18 juni,  kl 18:00 – 21:00
6 aug,    kl 18:00 – 21:00

Från 8 år. Ingen anmälan krävs! 
Platsen är skjutbanan i Bjärabygget, Skånes Fagerhult. 
Kontakt: Gert Bauhn, 073 - 361 32 23 eller 
skfagerhult.skytte@gmail.com 



LACROSSE, BASKET & INNEBANDY
Olika idrottsaktiviteter arrangeras av IFALL.

21 juni, kl 15:00 - 17:00 Lacrosse
28 juni, kl 15:00 - 17:00 Lacrosse
5 juli,  kl 15:00 - 17:00 Lacrosse
12 juli,   kl 15:00 - 17:00 Basket
19 juli,   kl 15:00 - 17:00 Basket
26 juli,  kl 15:00 - 17:00 Innebandy

Ingen anmälan krävs! 
Platsen är konstgräsplanen vid Kungsskolan i Örkelljunga. 
Kontakt: Ali Qorbani, 072 - 968 77 57, ali@ifall.se  

LEGO TECHNIC
Lite mer avancerat legobyggande för lite äldre barn. 
Bygg en lyftkran eller monstertruck kanske? 
Se fler fantastiska byggen på www.bricksway.com 

26 juni,  kl 16:00 - 19:00 

Från 10 år. Anmälan krävs! Max 10 deltagare. 
Plats: FORUM Örkelljunga, på andra våningen. 
Kontakt: Mattias Persson, 0435 – 55 039, 
mattias.persson@orkelljunga.se 

BEACHVOLLEYBOLL
IFALL anordnar beachvolleyboll tisdagar och torsdagar 
under sommaren. 

19 juni - 14 aug,  kl 16:00 - 18:00 

Från 14 år. Ingen anmälan krävs!
Platsen är beachvolleyplanen i Örkelljunga centrum. 
Kontakt, Ali Qorbani, 072 - 96 87 757, ali@ifall.se 



MUSIKALLÄGER
IFALL, Caprifolen och Örkelljunga Hembygdsförening 
anordnar musikalläger. En vecka fylld med dans, musik,
teater, cirkus och voltige på hästar, men även andra 
aktiviteter, exempelvis bad! Veckan avslutas med två 
musikalföreställningar. 
Hela lägret kommer vara på Caprifolens anläggning 
där det finns möjlighet till övernattning (valfritt). 
All mat ingår och vid behov av skjuts från Örkelljunga 
till Stackarp kan vi hjälpa till med det.

2 juli - 8 juli

Plats: Caprifolens Voltigeklubb, Stackarp 280, 312 98 
Våxtorp. Anmälan krävs! Begränsat antal platser.
Anmälan görs senast 24 juni till caprifolen@gmail.com. 

FRILUFTSDAG I GRYTÅSA
Välkomna till en spännande friluftsdag i Grytåsa strövområde 
utanför Eket. Anders Larsson, utomhuspedagog från Stiftelsen 
Skånska Landskap är med hela dagen. Vi kommer lära oss 
göra upp eld med tändstål, gör te av örter vi hittar i naturen 
och gör oss bekanta med skogens djur. Sen äter vi medhavd 
lunch som tillagas på våra eldars glöd.

26 juni,  kl 10:00 - 14:00

För barn mellan 6 - 12 år. Anmälan krävs! Max 25 platser.
Föräldrar och målsmän är välkomna att följa med.
Kontakt: Mattias Persson, 0435 - 55 039, 
mattias.persson@orkelljunga.se.
I samband med anmälan får ni information om var vi samlas osv.



Snart är kommunens fina parkourpark klar, i vacker miljö vid 
Örnakullavägen i centrala Skånes Fagerhult. 
Vi bjuder på ett gratis invigningsparty med uppvisningar, prova på, 
mat, dryck och en massa underhållning.

Vi ses på Örnakullevägen i Skånes Fagerhult!

30 juni
 kl 11:00 - 14:00

INVIGNING AV 
PARKOURPARKEN 
I SKÅNES FAGERHULT



FOTBOLLSTURNERING
IFALL anordnar fotbollsturnering, mixa ihop ditt eget lag. 
Det är 7-mannafotboll som gäller.

15 juli,  kl 10:00 – 18:00

Från 14 år. Platsen: konstgräsplanen på Örkelljunga IP. 
Anmälan krävs! Sista anmälningsdag är 9 juli. 
Kontakt: Ali Qorbani, 072 - 96 87 757, ali@ifall.se. 

    

SKYTTE
Wemmentorp Örkelljunga skytteförening och Örkelljunga 
pistolklubb välkomnar er till att testa på luftgevär och luftpistol.
Samtliga tillfällen är mellan kl 9:00 - 11:00.

28 juni, 5 juli, 12 juli, 19 juli, 26 juli och 2 aug.

Plats: Mårdenskolan. Ålder från 9 år. Ingen anmälan krävs! 
Vid sista tillfället den 2 augusti så hoppas vi anordna en liten 
tävling där även föräldrar/målsmän får vara med. 
Kontakt: Sven-Olof  Sandberg, 070 - 954 28 90, 
sos.j.sandberg2@gmail.com. 

TROLLKUNGEN I TRULSABYGGET - UTFLYKT!
Det finns en ny förening i Skånes Fagerhult som heter ”Det har 
gått troll i Fagerhult” som ägnar sig åt olika kulturaktiviteter. 
Man kommer anordna en bussutflykt till Trulsabygget där 
det i naturen blir en massa skapande, lekar, kanske lite 
trolleri och mycket mer. Och korvgrillning såklart. 
Vi lovar en riktigt trevlig dag!

6 juli,  kl 10:00 – 14:00

För 8 - 12 år. Max 20 platser. Anmälan krävs! Det kommer gå 
en buss från Bokelundaskolan 09:45, bussen är åter tillbaka till 
Bokelundaskolan 14:00. 
Kontakt: Ulla Strandberg, 070 - 99 81 604, eller 
ullae.strandberg@gmail.com 



SKATEPARKSHÄNG

Kom och häng i skateparken! Ta med egen utrustning eller låna skateboard 
och kickbikes från oss. Det kommer finnas snacks, dricka och skön musik. 
Örkelljunga kommun och Hello Youth kommer att finnas på plats.

Ingen anmälan krävs!
Plats: Skateparken i Örkelljunga
Kontakt: Rebecka Nilsson,  0435 - 550 27, rebecka.nilsson@orkelljunga.se

7 juli 
kl 12:00 - 15:00



VI SÄTTER IHOP EN PJÄS
Örkelljunga Hembygdsförening och Örkelljunga Konstförening 
genomför under sommaren en pjäs samt bygger scenografi. 
Med hjälp av regissörer och konstnärer kommer vi 
tillsammans skapa en liten föreställning som vi sedan 
spelar upp för föräldrar och målsmän. Men mest handlar 
det om att ha roligt såklart!

Aktiviteten är en del av projektet ”Ingeborrarp Kulturcentrum 
mellan tid och rum” som finansieras av Leader nordvästra Skåne.

10 juli,  kl 13:00 - 14:00
13 juli,  kl 13:00 - 15:00
14 juli,  kl 13:00 - 15:00

Från 7 år. Plats: Ingeborrarps friluftsmuseum. Anmälan krävs!
Kontakt: Felicia Campbell, 0435 - 531 00, 
eller info@ingeborrarp.se.

GEOCACHING
IFALL anordnar geocaching som passar för alla som äger 
en bärbar GPS eller en smartphone. Det är som en modern 
version av gömma nyckeln! Eller skattjakt!

23 juli,  kl 13:00

Startplats: FORUM Örkelljunga. Ingen anmälan krävs! 
Kontakt: Minna, 070 - 58 22 293, minna@ifall.se. 

GRILLFEST & AKTIVITETER MED IFALL

29 juli, kl 18:00   Filmkväll med grillat
2 aug,  kl 15:00   Paddla kanot, tipsrunda och grillkväll

Plats: Strandhem i Örkelljunga. 
För frågor kontakta Minna, 070 - 58 22 293, minna@ifall.se 



Vi gör det igen! Tillsammans med Sportfiskarna Skåne arrangerar Örkelljunga 
kommun fyra dagars fiske i Trollsjön precis utanför Åsljunga. All utrustning 
finns att låna, flera utbildade instruktörer kommer finnas på plats. 
Det bjuds på lite mat och dryck också. 

Platsen är Trollsjön utanför Åsljunga. Från 6 år och uppåt. Max 25 deltagare 
per dag. Anmälan krävs! Man kan anmäla sig till en eller flera dagar. 
Kontakt: Mattias Persson, 0435 - 55 039, mattias.persson@orkelljunga.se
Uppge eventuella allergier vid anmälan. 

FISKE
9 - 12 aug
kl 10:00 – 15:00



RODD- & KANOTSKOLA
Örkelljunga Rodd- och kanotklubb bjuder in till rodd- och 
kanotskola i sommar. Man kan vara med vid ett tillfälle eller flera. 
All utrustning finns att låna, ta med ombyten och handduk. 
Minst en förälder/målsman måste vara på plats. 
Krav på simkunnighet, minst 200 meter.

6 aug,   kl 12:00 - 16:00
7 aug,   kl 12:00 - 16:00
8 aug,  kl 12:00 - 16:00
9 aug,  kl 12:00 - 16:00
10 aug,  kl 12:00 - 16:00

Från 10 år. Anmälan krävs, anmäl senast 1 augusti! Max 10 platser per 
tillfälle. Vid mån av plats får gärna vuxna testa på också. 
Kontakt: Anders Olsson, 070 - 41 59 980, busen79@gmail.com  

FILM PÅ SOMMARLOVET
Film i Örkelljunga visar film på sommarlovet vid ett tillfälle.
COCO, en animerad 3D film av Pixar Animation.

17 aug,  kl 16:00 - 18:00

Ingen anmälan krävs! Ålder 7 – 15 år. 
Plats: FORUM Örkelljunga, Sparbanken Boken Blackbox. 
Kontakt: info@filmiorkelljunga.se 

LAN-PARTY
Korskyrkan i Örkelljunga arrangerar LAN-party. Vi tillhandahål-
ler nätförbindelse och platser för datorer, samt sitt- och vilo-
platser för deltagarna. Dessutom blir det diverse onlinetäv-
lingar. Det blir även aktiviteter för besökare utan dator.

6 juli kl 18:00 - 7 juli kl 18:00

Ålder från 13 år. Max 25 datorplatser, max 40 platser totalt.  
Plats: Korskyrkans lokal på Skogavägen 20 i Örkelljunga. 
Kontakt: Victor Vestman, 072 - 22 31 998, 
victor.vestman93@gmail.com. Detaljerad information kommer 
också finnas på facebooksidan ”Nightclub i Korskyrkan”.



Kom och testa att köra segway. Örkelljunga kommun har hyrt sex stycken 
segways och tänker köra på parkeringen bakom FORUM Örkelljunga. 
Vi kör vid två tillfällen och gör ett uppehåll då de måste laddas.

Från 12 år. Godkännande från målsman krävs. Ingen anmälan krävs! 
Kontakt: Rebecka Nilsson,  0435 - 550 27, rebecka.nilsson@orkelljunga.se 

SEGWAY
10 aug

kl 10:00 - 13:00 & kl 16:00 - 18:00



SIMSKOLA
Sim & Motion i Örkelljunga erbjuder gratis sommarsimskola 
för barn födda 2011 och 2012. 
Simskolan pågår måndag-fredag under vecka 24, 25 och 26 
med start onsdag den 13 juni kl 13:00. 
O.B.S ingen simskola på midsommarafton. 

Anmälan görs till Sim Motion Bowling på tel 0435 - 55 138 
eller på mail info@simmotionbowling.se senast den 1 juni. 
De anordnar även simskola för äldre barn, dock ej gratis. 

SIMSKOLA UTOMHUS
SK Näcken erbjuder sommarsimskola utomhus för alla födda 2011 
och 2012. Vi tränar vattenvana och kan man redan simma så finns 
möjlighet att ta simmärken.

Mammas vik, Hjälmsjön, 13 juni och 15 juni, kl 15:00 - 17:00
Åsljungasjön, 18 juni och 20 juni, kl 15:00 - 17:00

Det kommer finnas rutinerade och duktiga simmare på 
plats vid varje tillfälle. Varje lektion pågår i 30 minuter. 
Max 10 deltagare per grupp. Diplom och t-shirt ingår! 
Anmälan senast 6 juni till Matilda Molina, 
tilda@hotmail.com, 070 – 571 17 77. 
Uppge namn, simkunnighet/vattenvana vid anmälan.

MITT FÖRSTA LEDARUPPDRAG
Är du mellan 12 - 15 år, nyfiken på att bli idrottsledare? 
Vi genomför en dagsutbildning tillsammans med Skåneidrotten 
och stiftelsen Gripen som både innehåller teori och praktik. 
Den innehåller ledarskap, föreningskunskap, teambuildning 
och praktiska lekar och övningar. Allt under ledning av en 
riktigt bra föreläsare!

20 juni,  kl 09:00 – 14:30

Max 10 platser. Plats: FORUM Örkelljunga. 
Lunch och fika ingår. Anmälan krävs! Kontakt: Mattias Persson, 
0435 - 55 039, mattias.persson@orkelljunga.se 
Uppge eventuella allergier vid anmälan. 



Tillsammans med föreningen GANK Gaming i Helsingborg arrangerar 
vi en FIFA-turnering. De tävlande delas upp i grupper och turneringen 
startar med ett gruppspel. Alla möter alla en gång. Därefter blir det 
slutspel. Från och med slutspelet sänds matcherna på storbilds TV!
Det kommer även finnas möjlighet att testa VR!

4 aug
FIFA turnering,  kl 12:00 – 21:00

Test VR,  kl 14:00 - 18:00

Ålder 10 - 16 år. Max antal 32 stycken, anmälan senast 27 juli.  
Platsen är Sparbanken Boken Blackbox, FORUM Örkelljunga 
Kontakt: Rebecka Nilsson, 0435 - 550 27, rebecka.nilsson@orkelljunga.se 



SKAPARBIBBLAN

FLÄTA MED GARN
Fläta armband i olika färger. 

21 juni,  kl 10:00 - 12:00

Ingen anmälan krävs!
Plats: Skaparbibblan, Kulturhuset
Ålder: från 6 år. 

LEGO
Dags för ännu en favorit i repris. Kom och bygg lego och titta 
på fantastiska legobyggen. 
Kolla gärna på www.bricksway.com för mer information.

18 juni, kl 16:00 - 18:00   Skånes Fagerhults bibliotek
2 aug,   kl 16:00 - 18:00   Örkelljunga bibliotek

Från 6 år. Anmälan krävs! Max 10 deltagare per tillfälle.
Kontakt: Örkelljunga bibliotek,  0435 - 55 055, 
biblioteket@orkelljunga.se 

Skaparbibblan
Örkelljunga kommun

Skaparbibblan på Kulturhuset håller öppet varje måndag 
mellan kl 10:00 - 18:00 under veckorna 25 - 33. 

Mellan kl 10:00 - 12:00 finns IFALLs volontärer på plats och 
mellan kl 12:00 - 18:00 finns inga ledare på plats.

Åsljunga- och Skånes Fagelhults bibliotek har fri 
skaparbibblanverksamhet under sina öppettider. 

Välkommen till drop-in-pyssel!



LÄR DIG PROGRAMMERA
Lär dig programmera med Johanna. 

19 juli,  kl 10:00 - 12:00
26 juli,  kl 10:00 - 12:00
2 aug,   kl 10:00 - 12:00
9 aug,   kl 10:00 - 12:00

Anmälan krävs! Begränsat antal platser. 
Plats: Örkelljunga bibliotek 
Kontakt: Örkelljunga bibliotek,  0435 - 55 055, 
biblioteket@orkelljunga.se

VAR MED & SKAPA DOCKTEATER
Vilken saga ska dockteatern handla om? 
Vi hjälps åt att skapa en berättelse och planerar vilka 
dockor som vi vill skapa till teater-sagan.

5 juli, kl 10:00 - 12:00
12 juli, kl 10:00 - 12:00

Ingen anmälan krävs!
Plats: Skaparbibblan, Kulturhuset

SLIMETILLVERKNING
Slime-igt i Skaparbibblan när vi provar att göra eget slime. 

28 juni,  kl 10:00 - 12:00

För alla åldrar (men barn bör inte vara för små). 
Anmälan krävs! Begränsat antal platser.
Plats: Skaparbibblan, Kulturhuset
Kontakt: Örkelljunga bibliotek,  0435 - 55 055, 
biblioteket@orkelljunga.se



SOMMARBOKEN 2018
Läs 5 böcker under juni, juli och augusti 

så få du en presentbok. 
För alla barn och unga!

Hämta och lämna ditt häfte på 
biblioteken i Örkelljunga.

Graffitiworkshop för dig som är mellan 10-15 år.

Anmälan krävs! Begränsat antal platser. 
Plats: Åsljunga bibliotek

Kontakt: Örkelljunga bibliotek,  0435 - 55 055, 
biblioteket@orkelljunga.se

GRAFITTIWORKSHOP

24 juli
kl 14:00 - 18:00



Under Inga Ingenjörs experimentworkshop får barn 5-10 år utforska 
kemins magiska värld. Handledda av Andrea ”Vetenskaps-Andrea” 
Pettersson, en av skaparna bakom Inga Ingenjör och känd från SVT 
sommarlov, får barnen testa och lära om molekyler och atomer. 

Alla experiment är ofarliga och roliga - barnen kan upprepa dem hemma 
i efterhand, för att visa föräldrar, syskon och kompisar. 

Anmälan krävs! Begränsat antal platser.
Plats: Skaparbibblan, Kulturhuset 
Kontakt: Örkelljunga bibliotek,  0435 - 55 055, 
biblioteket@orkelljunga.se

EXPERIMENTWORKSHOP

21 juli 
kl 11:00 - 12:30



KULTURCREW
- FORUM ÖRKELLJUNGA

VAD ÄR KULTURCREW?
Ungt arrangörskap genom samarbete, kunskap/utbildning, kulturaktivitet och 
delaktighet – det är vad KulturCrew handlar om! Här möjliggör vi för fler 
unga mellan 10 - 18 år att både bli delaktiga i, samt skapa kulturupplevelser. 
KulturCrew får kunskap och utbildning inom värdskap, marknadsföring, 
scenteknik, planering och delaktighet. KulturCrew är ett samarbetsprojekt 
mellan Riksteatern Skåne, UNGA Musik i Syd och kommuner. 
Nu startar vi upp i Skåne Nordväst där Örkelljunga, Helsingborg, Bjuv, 
Landskrona, Åstorp och Klippan är med, var med du också!

Läs mer på: musikisyd.se/kulturcrew eller riksteatern.se/kulturcrew.

INFORMATION & ANMÄLAN
30 maj, kl 16:30 - 18:00 (mingelfika 16:30 - 17:00) på FORUM Örkelljunga.
Informationsmöte för både ungdom och förälder, anmälan till Rebecka.

30 maj - 13 juni 
Skicka in din intressanmälan att vara med i KulturCrew till Rebecka.

PLANERING, WORKSHOP & TEAMBUILDNING 
UNDER SOMMARLOVET
4 juli, kl 16:00 - 18:00 på FORUM Örkelljunga
25 juli, kl 13:00 - 15:00 på FORUM Örkelljunga
8 augusti, kl 16:00 - 18:00 på FORUM Örkelljunga

KONTAKT & FRÅGOR
Rebecka Nilsson, Kulturkonsulent
0435 - 550 27, rebecka.nilsson@orkelljunga.se




