FRITIDSBLADET!

HÖSTEN 2020
VÄLKOMNA

Ansvariga för LSS-Fritid
Martina Öberg
0433-720 75 eller 070-615 33 20
martina.oberg@markaryd.se

Hanna Tilving
0433-722 14 eller 070-813 85 69
hanna.tilving@markaryd.se

Hej alla där ute i kommunen!
Hoppas alla haft en så bra sommar man kan ha haft trots
den underliga situationen vi har med pandemin Covid19.
God mat & dryck & uteaktiviteter i alla väder har man ju
kunnat få trots allt

Men nu äntligen får vi dra igång lite aktiviteter med varandra.

Och självklart kommer här ett nytt Fritidsblad till er som vi hoppas ni kommer
ha glädje av tillsammans med oss.

Det blir ett tunt blad iom rådande omständigheter
men vi får iaf träffas

Musik i gemenskap fortsätter under hösten tillsammans med Ola
Bowling är en återkommande aktivitet =)

SJÄLVKLART ÄR ALLA AKTIVITETER
COVID-19 ANPASSAD

Välkomna
&
Hoppas vi ses i höst
Mvh Martina Öberg & Hanna Tilving

PINGIS!
Vi är välkomna att testa på att spela pingis
tillsammans med Markaryds bordtennis klubb
och dem som håller i träningarna

Var: Sparbankshallen i Markaryd
När: Tisdagar 18:30-19:45
Kostnad: Ni kommer få prova på GRATIS några gånger
Därefter kostar medlemskapet 100 kronor, billigt & bra!
Medtag: Vattenflaska

Övrig information

Man ska vara ombytt till träningskläder
MBTK har pingis rack att låna ut till oss

VÄLKOMNA

Vill ni testa på detta
Ring för mer info

MUSIK I GEMENSKAP
Nu ska vi återigen skapa MUSIK tillsammans
Vi kommer att vara i det nya fantastiska
musikhuset
Alla är välkomna, vi testar på olika instrument & sjunger tillsammans
SJÄLVKLART ÄR AKTIVITETEN COVID-19 ANPASSAD

Var: Nya Musikhuset i Markaryd
När: Varje tisdag med start v 39
Tid: 18:00-19:00

Ola Brandt kommer leda oss & vara vår musik lärare
Hoppas ni vill komma & skapa musik & ha roligt tillsammans

Ingen anmälan behövs utan det är bara att komma =)

BOWLING!

Var: Markaryds bowlinghall
När: Vid 6 tillfällen på ONSDAGAR
vecka: 39, 41, 43, 45, 47, 49

Tid: 16:00-17:00
Kostnad: 50 kr/gång som vi skickar hem på räkning

Fika/mat finns att köpa på plats om man vill

Välkomna!
Anmäl er till Martina eller Hanna
Telefon: 070-615 33 20, 070-813 85 69
Mail: martina.oberg@markaryd.se
hanna.tilving@markaryd.se

