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Klättring på lägre stenar med tjockmadrass som fallskydd. All utrustning 
finns att låna (klätterskor i strl.36-42). 

Föräldrar är välkomna! Ni blir guidade av fritidsledaren Alba, som har 
lång erfarenhet inom klätteridrotten! Vi samlas vid Minigolfsparkeringen 
vid Vallevik. Vi lagar mat i vår Trangia-kök.

Vid dåligt väder ha koll på fritidsgårdens sociala medier!

TISDAG 6 APRIL KL 12 SMÖGEN

PROVA PÅ
BOULDERING
PROVA PÅ
BOULDERING

ÄGGJAKTENÄGGJAKTEN
ONSDAG 7 APRIL KL 12
Onsdagen den 7 april gömmer vi på fritidsgården ett stort påskägg på 
varje ort i kommunen - Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand 
och Smögen. 

Från och med kl 12.00 kan du gå in på våra sociala medier eller på appen 
”Ung i Sotenäs” och klicka på en länk till geo-koordinaterna till de olika 
äggen. Sen är det bara upp till dig att hitta ägget först!

@sotenasfritidsgardar2018@sotenasfritid



KUNGSHAMNS BIBLIOTEK

PS4 PÅ BIODUKPS4 PÅ BIODUK
Vi ses tillsammans med fritidsledarna och spelar Playstation 4 på den stora 
bioduken (3x7 m) på Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand. Utöver 
den häftiga visuella upplevelsen använder vi också salongens förstklassiga 
biohögtalarsystem. Godiskiosken är öppen för den som vill ha något gott till.

Anmäl dig genom att skriva till fritidsledarna via något av våra konton i sociala 
medier. Två pass - 12.00-14.30 och 14.30-17. Max 8 personer. 

TORSDAG 8 APRIL KL 12  HUNNEBO

KUNGSHAMNS BIBLIOTEK
TIPSPROMENADTIPSPROMENAD TIS, TORS & FRE
Du som är 6-9 år är välkommen på tipspromenad i parken utanför 
Kungshamns bibliotek tis, tors (kl 13-18) och fre (kl 12-15) på påsklovet.  
Vinnare får en bok som pris som ju kan läsas resterande dagar av lovet. 
Max 6 pers i lokalen gäller vid hämtning av tipspromenad-lapp och pris. 
Är kundkorgarna utanför slut så är maxantalet nått.

POKEWALKPOKEWALK ONSDAG 7 APRIL KL 10 

LÅNA HEM PYSSELPÅSE! (6-12 ÅR)LÅNA HEM PYSSELPÅSE!
Hämta din pysselpåse på biblioteket i Kungshamn. 
Varje påse innehåller instruktioner och material till veckans pyssel. Vi har 
även lagt ner lite knep och knåp för den som är extra pysslig. 

Du behöver endast ha hemma: limstift, sax, färgpennor och äggkartong.  
När du är klar får du gärna lämna tillbaka pysselpåsen hos oss, så kan vi 
använda den till nya pyssel!

Följ med vårt proffs Emil på en pokémon-promenad! Vi träffas utanför 
Bibblan och går runt i Kungshamn samtidigt som vi spelar Pokémon Go. 
Ta med ordentligt laddad telefon och något att dricka. Kläder efter väder 
och vill du ta med en förälder eller nån annan går det så klart bra!

Anmäl dig på Facebook eller via telefon: 0523-664654
Max 8 deltagare. Ålder: 9 och uppåt




